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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 [ المحرابيةالفوائد ]  العنوان:
 مذكر أيب فقيو((الرباين ))خريج الشيخ  حفظو اهلل تعاذل آمُت ،أبو مالزمة احملراب قيده:
 مذكر أيب فقيو((الرباين ))خريج الشيخ املو اهلل بلطفو ا٠تفي ع العريبأبو زيداف  راجعو:
 أبو أنيقة الزاىد حفظو اهلل تعاذل ))خريج الشيخ الفقيو ميموف زبَت السر٧تي(( قدم لو:

 ـ  ََُِىػ/ ُُّْكهنايتو: ذك اٟتجة ، ـ ََُِىػ/ ُُّْ: ذك القعدة بداية إعداده
 

  األستاذ ...تقديم 
... 

 [ ، كما شاء فعلاهللإن شاء ، كسيأٌب قريبا يتم التقدميدل  ]
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 شعار طالب العلم الشرعي 
. تكبرقاؿ العلماء: العلم ثالث مراتب. من دخل ُب ا١ترتبة األكذل منو 

عن أيب ىريرة(:  َِِٗ . )ترأى أنو جاىل. كُب الثالثة تواضعكُب الثانية 
فصاحب العلم منهـو ال يشبع  "ما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل". صحيح.

 حىت يلقى اهلل تعاذل.
 المقدمة 

ل. كإف الكبَت الكثَت يكوف من القلياٟتمد هلل رب العا١تُت. أما بعد فإف 
من إف العلماء قالوا: ال خيلو كتاب من فائدة! فانطالقا يكوف من الصغَت. ك 
َى ىذين: ينبغي أف ٕتى  فيو أك  عليو أك درس حضرتى  مع من كل كتاب اللع
دة منها فائدة علمية ٚتيلة جديدة أف ٕتمع من كل كاح، ٤تاضرة تسمع إليها

نافعة بارؾ اهلل لك فيها إف شاء اهلل تعاذل. فإذا ٚتعَ من كل درس فائدة 
كاٟتمد هلل.  ةكم تكوف عندؾ من الفوائد ُب سنة كاحدة؟! إهنا لكثَت ،  كاحدة

على ىذا ا١تقًتح العلمي  سنتُت كسنُت؟! فاٟتمد هلل تعاذلككيف بسنة ك 
اٞتميل الذم أرجو أف يبارؾ اهلل تعاذل فيو آمُت. ككتبو أخوكم أبو مالزمة 

 ـ( ََُِىػ/ ُُّْاحملراب حفظو اهلل تعاذل آمُت. )ذك القعدة 
كأبوه ، : إف شئَ تقوؿ "ابن قيم اٞتوزية". فاٞتوزية مدرسةابن القيم (ُ)

)الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تئة الثامنة قاؿ اٟتافظ ُب قائم عليها فسموه قيم اٞتوزية. 
كاف ابن القيم يناؿ من علماء عصره كينالوف منو. قاؿ الذىيب ُب : (َْٖ/ُ

ٍب تصدر لألشغاؿ . : حبس مرة إلنكاره شد الرحل لزيارة قرب ا٠تليلرا١تختص
: اهلل أعلم ٔتا  ئيكلكنو معجب برأيو جر ، كنشر العلم َي قاؿ على األمور. ]قل

 اٟتافظ العسقالين ىذا[
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ره العلماء لكونو منكرا لعذاب : لبيب معركؼ. لكن كفٌ ابن سينا (ِ)
القرب كالبعث ك٨تومها من الغيبيات. كذا قاؿ أستاذنا أبو العباس اإلندكنيزم اليمٍت 

َي : (ِٖٓ/ ِ)ُب اإلعتصاـ  لشاليب* كقاؿ ا ا١تأريب. ـً  بػىٍعضً  ُب  رىأىٍي  النَّاسً  كىالى
 رىأىل فىًإذىا بًا٠تٍىٍمًر، كىالنَّظىرً  كىالتٍَّصًنيفً  لًٍلًعٍلمً  سىهىرًهً  ُب  يىٍستىًعُتي  كىافى  أىنَّوي  عىٍنوي  عيًرؼى  ٦تَّنٍ 
 ذىكىريكا بىلٍ  اٍلكىسىلى، عىٍنوي  كىيػىٍنًفي يػينىشّْطيوي  مىا قىٍدرى  ًمنػٍهىا شىًربى  ًفتػٍرىةن  أىكٍ  كىسىالن  نػىٍفًسوً  ًمنٍ 
، تيطىيّْبي  كىًثَتىةن  أىفٍػعىاالن  تػىٍفعىلي  خىاصَّةن  ارىةن حىرى  ٢تىىا أىفَّ  ًفيهىا ٍنسىافى  كىتيصىيػّْري  النػٍَّفسى بِّا اإٍلً  ٤تًي

ٍىًن، اٟتٍىرىكىًة، حىسىنى  كىٕتىٍعىليوي  لًٍلًحٍكمىًة،  ااًلٍعًتدىاؿً  عىلىى اٍستػىٍعمىلىهىا فىًإذىا كىاٍلمىٍعرًفىًة، كىالذّْ
ا .النٍّْسيىافً  بػىٍعدى  كىتىذىكَّرىىىا كىفىًهمىهىا، اأٍلىٍشيىاءى، عىرىؼى   الى  ًسينىا اٍبني  كىافى  أىٍعلىمي  كىاللَّوي  فىًلهىذى
 .ذىًلكى  ًمنٍ  بًاللَّوً  ًعيىاذنا ،ُمِبينٌ  َضََللٌ  كيلُّوي  كىىيوى ، عىٍنوي  ذيًكرى  مىا عىلىى اٍسًتٍعمىا٢تىىا يػىتػٍريؾي 
ا ًإفَّ : يػيقىاؿي  كىالى  ًَ  دىاًخله  ىىذى ؼه  كىًفيهىا. ًّٔىا التَّدىاًكم مىٍسأىلىةً  ٖتىٍ  أًلىنَّا شىًهَته، ًخالى

َى  ًإَّنَّىا: نػىقيوؿي   ًمنى  اٍلمينىشّْطىةً  اأٍليميورً  اٍسًتٍعمىاؿى  يىٍستػىٍعًمليهىا كىافى  أىنَّوي  ًسينىا اٍبنً  عىنً  ثػىبى
 يػينىاًسبي  مىا أىكٍ  اأٍلىٍعمىاًؿ، ًبوىظىاًئفً  اٍلًقيىاـً  عىلىى كىاٍلقيوَّةً  لًلصّْحًَّة، كىاٍٟتًٍفظً  اٍلكىسىلً 
، ؼي  كىًإَّنَّىا. اأٍلىٍجسىاـً  ُب  اٍلميؤىثػّْرىةً  اأٍلىٍمرىاضً  ُب  الى  ذىًلكى  اأٍلىٍمرىاضً  ُب  اٍسًتٍعمىا٢ًتىا ُب  ا٠تًٍالى
، غىٍَتً  ًُب  الى   َتِدُعونَ ُمبْ  اللَّوً  شىرًيعىةً  عىلىى ميتػىقىوّْليوفى  ذىًلكى  عىلىى كىافػىقىوي  كىمىنٍ  فػىهيوى  ذىًلكى
ـى  كىقىدٍ  ،ِفيَها بىاحىةً  أىٍىلً  رىٍأمي  تػىقىدَّ  .بًاللَّوً  ًإالَّ  تػىٍوًفيقى  كىالى  كىغىٍَتًىىا، ا٠تٍىٍمرً  ُب  اإٍلً

: ىو قاتل علي عليو السالـ. اٝتو عبد الرٛتن. ]قاؿ ابن ملجم (ّ)
: عىٍن ُٖٔٔ(: باب أىحىبّْ األىٍٝتىاًء ًإذلى اهلًل عىزَّ كىجىلَّ. ِٓ/ٖاإلماـ البخارم )

: كيًلدى لًرىجيلو ًمنَّا غيالىـه فىسىمَّاهي اٍلقىاًسمى فػىقيٍلنىا اًبرو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى الى نىٍكًنيكى أىبىا : جى
: سىمّْ ابٍػنىكى عىٍبدى  اٍلقىاًسًم، كىالى كىرىامىةى فىأىٍخبػىرى النَّيبَّ صلى اهلل عليو كسلم فػىقىاؿى

بن ا٠تطاب من قبلي حيبو كثَتا لفضائلو الكثَتة العجيبة. ككاف عمر * الرٍَّٛتىًن[. 
حىت قاؿ: أدنوه من ا١تسجد حىت يستفيد ا١تسلموف كثَتا من علمو. فلما كقع ُب 
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مرض الشبهات ضل كأضل عياذا باهلل. فلما قطعوا يده سكَ. كقطعوا رجليو 
تبكي كسكَ. فلما قطعوا لسانو بكى. قالَ الصحابة رضواف اهلل عليهم: مالك 

على لسانك كال تبكي على أعضائك؟ قاؿ: ألنكم منعتموين من ذكر اهلل تعاذل 
 إذان. )حدثنا بو األستاذ أبو العباس الطرباين اإلندكنيسي ا١تأريب حفظو اهلل تعاذل(

( قيل للحسن ْٖٖ/ّ: )النهاية ُب غريب األثر ابْ َنا الَفواِطم (ْ)
الٌلو أٌمهما كفالمة بنَ أسىدو كاٟتسُت: ابٍػنىا الفىواًلم أم فالمة بنَ رسوؿ 

 جىدَّهتما كفالمة بنَ عبد الٌلو بن عىٍمرك بن ًعٍمراف بن ٥تىٍزيـك جٌدة النيب ألبيو.
نٍػيىا ميٍدًبرىةن َُُ/ٖ: )البخارم أبناء اآلخرة (ٓ) ًَ الدُّ ( قىاؿى عىًليّّ: اٍرٖتىىلى

ًَ اآلًخرىةي ميٍقًبلىةن كىًلكيلّْ كىاًحدىةو ًمنػٍهيمىا  بػىنيوفى فىكيونيوا ًمٍن أىبٍػنىاًء اآلًخرىًة، كىالى كىاٍرٖتىىلى
، كىالى عىمىلى. نٍػيىا فىًإفَّ اٍليػىٍوـى عىمىله، كىالى ًحسىابى كىغىدنا ًحسىابه  تىكيونيوا ًمٍن أىبٍػنىاًء الدُّ

قاؿ عنو الشيخ ، دث مصرىو ٤ت: أبو إسحاق الحويني األثري (ٔ)
بالفضل ُب ىذا العلم، كبأنو (: أنٍت أعًتؼ لو ُِ/ِّاأللباين ُب الصحيحة )

يفعل ىذا الذم ٘تنيتو لو ُب كثَت من األحاديث اليت يتكلم على أسانيدىا، كيبُت 
:  -كما قيل  - ضعفها، فيتبع ذلك ببياف الشواىد اليت تقوم اٟتديث، لكن األمر

 معايبو. ا١ترء نبالن أف تعدٌ بكفى 
)األدب ا١تفرد  : ١تاذا نستغفر لفضيلتو؟أبو ىّر "غفر اهلل لو وألمو" (ٕ)

( قاؿ ٤تمد بن سَتين: كنا عند أىب ىريرة ليلة فقاؿ: اللهم اغفر ألىب ىريرة ّٕ
كألمى ك١تن استغفر ٢تما. قاؿ ٤تمد: فنحن نستغفر ٢تما حىت ندخل ُب دعوة أىب 

العريب ىريرة. )صحيح( ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كلقد كتب أخونا أبو زيداف 
فإذا بأناس يقولوف: ، " تيكم العبارةالمرأة األجنبيةحكم مصافحة ُب مقالتو "

كاإلستغفار إلنساف داٌؿ على ٗتطئتو. ! ركا أليب ىريرةىكذا الشيعة الرافضة! استغفى 
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ال ، ك : نستغفر أيضا ١تن يتهمنا بأننا شيعيُتالعربي أبو زيدانأخونا اٟتبيب قاؿ ف
عىٍبًد اللًَّو  ( عىنٍ ْْٕٕـ  ّْٕٕنغضب على جهلهم. فقد ركل الشيخاف )خ 

: كىأىِّنّْ أىٍنظيري ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم حيىًٍكى نىًبيِّا ًمنى األىنًٍبيىاًء ضىرىبىوي  قىاؿى
ـى عىٍن كىٍجًهًو كىيػىقيوؿي  «. رىبّْ اٍغًفٍر لًقىٍوًمى فىًإنػَّهيٍم الى يػىٍعلىميوفى » قػىٍوميوي كىىيوى ديىٍسىحي الدَّ

ارم: اللهم اغفٍر. كمسلم أشد ٖتريا من البخارم ُب األلفاظ سندا كُب ركاية للبخ
كمتنان. كذا قاؿ شيخنا الشيخ كليد سيف النصر من تالميذ الشيخ األلباين رٛتو 

 إنتهى قولو. أك كما قاؿ الشيخ.، اهلل تعاذل
: )شرح بلوغ ا١تراـ للشيخ عطية ٤تمد سادل أحاديث الوعد والوعيد (ٖ)
يقولوف: ال ينبغي أف تفسر أحاديث الوعد كالوعيد، بل ( بعض العلماء ّ/ُّٓ

تًتؾ على ما ىي عليو بنصها كمدلو٢تا العاـ، كي يكوف كقعها ُب قلب ا١تؤمن 
 أكثر.

: قاؿ أبو عبداهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم رٛتو اهلل ُإحياء السنة (ٗ)
قد  أفضل ا١تسلمُت رجل أحيا سنة من سنن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم تعاذل:

أميتَ، فاصربكا يا أصحاب السنن رٛتكم اهلل فإنكم أقل الناس. )لعلو من كتاب 
 "اإلبداع ُب مضار اإلبتداع" للشيخ علي ٤تفوظ(

( حكى الربيع َّٖ/ٔ: )األكسط البن ا١تنذر إذا أحدث اإلمام (َُ)
عن الشافعي أنو قاؿ: االختيار إذا أحدث اإلماـ أف يصلي القـو فرادل كال 
يقدموا أحدا، فإف قدموا، أك قدـ اإلماـ رجال فأًب ٢تم ما بقي من الصالة أجزأهتم 
صالهتم. ككاف أبو ثور يرل أف ال يقدـ اإلماـ إذا أحدث أحدا، فإف قدـ صلى 
                                                           

هناك كتٌب جمٌل كتبه الشٌخ خالد عبد الرحمن الحسٌنان عنوانه: أكثر من ألف سنة فً  1
الٌوم واللٌلة. وله كتٌبات أخرى ممتعة منها: هكذا كان الصالحون. كٌف تخطط آلخرتك. 

 وغٌرها. كٌف تسبق العلماء.
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ّٔم ما بقي من الصالة، ٍب يقدـ رجال ٦تن أدرؾ الصالة يسلم ّٔم، ٍب يقـو اإلماـ 
 فيقضي ما بقي عليو من صالتو.

: كتاب لإلماـ النوكم ٝتوه "األذكار النوكية" كا١تؤلف ٝتاه األذكار (ُُ)
"األذكار ا١تنتخبة من كالـ سيد األبرار". قاؿ ا١تؤلف ُب آخر الكتاب: "كأجزت 

سلمُت". كقاؿ عنو العلماء: بع الدار! كاشًت األذكار! ككتب منو ركايتو ٞتميع ا١ت
الشيخ سليم بن عيد ا٢تالرل كتابا عنوانو "صحيح األذكار للنوكم". فعفا اهلل عنا 

 كعنو آمُت.
: ىكذا قاؿ اإلماـ مسلم لشيخو اإلماـ البخارم أستاذ األستاذين (ُِ)

مة فيض القدير للشيخ "يا لبيب اٟتديث يا أستاذ األستاذين". كجدتو ُب مقد
ا١تناكم العجيب! ككتابو فيض القدير ىذا ذك فوائد عجيبة كمعلومات غريبة فريدة 

 فللو درٌه. 
: كٍن صاحب اإلستغفار! كيف ذلك؟ أف تضًتب شفتاؾ استغفار (ُّ)

ا باإلستغفار كل حُت. ما الفائدة؟ قاؿ اهلل تعاذل: "كىيىا قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيو 
د: ًإلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىارنا كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإذلى قػيوًَّتكيٍم كىالى تػىتػىوىلٍَّوا ٣تيٍرًًمُتى" ]ىو 

[. فاإلكثار من اإلستغفار سبب لزيادة االمواؿ زيادة القوة. كجاء ُب أرشيف ِٓ
ٟتسُت قاؿ ١تا ( عن جعفر بن ٤تمد بن علي بن اِٗٗ/ُٕملتقى أىل اٟتديث )

قاؿ لو سفياف: ال أقـو حىت ٖتدثٍت، قاؿ جعفر: أما إين أحدثك كما كثرة اٟتديث 
لك ٓتَت يا سفياف، إذا أنعم اهلل عليك بنعمة، فأحببَ بقاءىا كدكامها، فأكثر 
من اٟتمد كالشكر عليها، فإف اهلل عز كجل، قاؿ ُب كتابو: * ) لئن شكرًب 

زؽ فأكثر من االستغفار، فإف اهلل عز كجل قاؿ ُب  الزيدنكم ( كإذا استبطأت الر 
كتابو: * )استغفركا ربكم إنو كاف غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا كديددكم 



 

 
 

7 

( ُب اآلخرة، يا كجيعل لكم جنات كجيعل لكم أهنارابأمواؿ كبنُت يعٍت ُب الدنيا 
إال باهلل سفياف إذا حزبك أمر من سلطاف أك غَته، فأكثر من: " ال حوؿ كال قوة 

 "، فإهنا مفتاح الفرج ككنز من كنوز اٞتنة.
: ىو عمل ا١تالئكة. ركل اإلماـ مسلم استماع إلى القرآن (ُْ)
لىةن يػىٍقرىأي ًَب ًمٍربىًدًه ًإٍذ ًمٍثل الظُّلًَّة ًفيهىا أىٍمثىاؿي  ُٖٓٗ أىفَّ أيسىٍيدى ٍبنى حيضىٍَتو بػىيػٍنىمىا ىيوى لىيػٍ

ٍَ ًَب اٞتٍىوّْ  » حىىتَّ مىا يرىاىىا فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم: السُّريًج عىرىجى
ٍَ يػىرىاىىا النَّاسي مىا تىٍستىًتي ًمنػٍهيمٍ  ٍَ تىٍستىًمعي لىكى كىلىٍو قػىرىٍأتى ألىٍصبىحى انى  تًٍلكى اٍلمىالىًئكىةي كى

: "إذا قاـ الرجل يتوضأ ليال أك هنارا فأحسن ِٕٓ". ** )اٞتامع الصغَت كزيادتو 
الوضوء ك اسنت ٍب قاـ فصلى ألاؼ بو ا١تلك ك دنا منو حىت يضع فاه على فيو 

". )٤تمد بن  فما يقرأ إال ُب فيو ك إذا دل يسنت ألاؼ بو ك ال يضع فاه على فيو
 نصر ُب الصالة ( عن ابن شهاب مرسال ) صحيح ( 

عن عبد اهلل( أفضل العبادة انتظار  ُّٕٓ: )ت أفضل العبادة (ُٓ)
الفرج. )ٛتاد بن كاقد ىذا ىو الصفار ليس باٟتافظ. كركل أبو نعيم ىذا اٟتديث 
عن رجل عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم مرسل. كحديث أيب نعيم أشبو أف 

( قاؿ ا١تؤلف: ىذا حديث َٖٔ/ِيكوف أصح( ** )العلل ا١تتناىية البن اٞتوزم 
قاؿ ابن عدم: حدث عبد اهلل بن عليو الصالة كالسالـ.  يصح عن رسوؿ اهلل ال

حيل ضرب عنقو. )العلل : شبيب بأحاديث مناكَت ككاف فضلك الرازم يقوؿ
( قاؿ ا١تؤلف: ىذا حديث ال يثبَ قاؿ ابن اٞتنيد: سليماف بن ْٖٔ/ِا١تتناىية 

قد اختلف عن بقية  سلمة كاف يكذب كقاؿ ابو حاًب الرازم: مًتكؾ اٟتديث ٍب
فركاه نعيم بن ٛتاد كىو ٣تركح ايضا عن بقية عن مالك عن الزىرم مرسال قاؿ 
الدارقطٍت: كال يصح ىذا عن مالك بوجو. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كحسن 
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(: " انتظار ْٖ/ُاٟتديث السيولي ُب )الدرر ا١تنتثرة ُب األحاديث ا١تشتهرة 
رشاد عن أنس. قلَ: ىو عند الًتمذم من حديث الفرج عبادة ": ا٠تليلي ُب اإل

 ابن مسعود ُب أثناء حديث بسند حسن انتهى.
( أىٍخبػىرى كىٍىبي ٍبني مينىبّْوو عىٍن أىًخيًو ُُّ: )خ أكثر الناس حديثا (ُٔ)

َي أىبىا ىيرىيٍػرىةى يػىقيوؿي  ٍع : ٝتًى مىا ًمٍن أىٍصحىاًب النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم أىحىده : قىاؿى
، كىالى أىٍكثػى  رى حىًديثنا عىٍنوي ًمٍتّْ ًإالَّ مىا كىافى ًمٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن عىٍمروك، فىًإنَّوي كىافى يىٍكتيبي

. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كحديث أيب ىر عليو السالـ عن النيب عليو  أىٍكتيبي
 آالؼ حديث. فللو درٌه. ٓالصالة كالسالـ 

( كاف بعض ْٕ/ُلة القرآف : )التبياف ُب آداب ٛتإكرام العلماء (ُٕ)
ا١تتقدمُت إذا ذىب إذل معلمو تصدؽ بشئ كقاؿ: اللهم اسًت عيب معلمي عٍت 
كال تذىب بركة علمو مٍت كقاؿ الربيع صاحب الشافعي رٛتهما اهلل: ما اجًتأت 

 أف أشرب ا١تاء كالشافعي ينظر إرل ىيبة لو.
،  ( "كاف آدـ نبيا مكلمأِٖٔ: )الصحيحة )عددىم( األنبياء (ُٖ)

 كاف بينو ك بُت نوح عشرة قركف، ك كانَ الرسل ثالٙتائة ك ٜتسة عشر
( عن  ُ/ُٖٕ. أخرجو أبو جعفر الرزاز ُب " ٣تلس من األمارل " ) ؽ "(ُّٓ)

أيب أمامة مرفوعا. إسناده صحيح رجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلم غَت الديرعاقورل، 
 ك ىو ثقة ثبَ.

عامان. فبعزة اهلل  َُِـ مدة : قاتلوا فيما بينهم قبل اإلسالاألنصار (ُٗ)
 تعاذل ألف بينهم. قاؿ تعاذل: "كلكن اهلل ألف بينهم إنو عزيز حكيم". )اٞتزائرم(

( "ذبوا بأموالكم ُُْٔ: )الصحيحة إنفاق على المغني الجبار (َِ)
عن أعراضكم!" قالوا: يا رسوؿ اهلل كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا ؟ قاؿ: يعطى 
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ك  ُِٖلسانو ". )ركاه السهمي ُب تاريخ جرجاف الشاعر ك من ٗتافوف من 
عن ابن ا١تسيب عن أيب زكجتو أيب ىريرة مرفوعا. ** قاؿ أبو  ُْٓ/ِالديلمي 

مالزمة احملراب: كُب الباب أحاديث ضعيفة كموضوعة فمنها: "قوا بأموالكم عن 
أعراضكم". ) عد ابن عساكر ( عن عائشة ) موضوع ( أيضا: "ما كقى بو ا١ترء 

(  فسلم عرضو كتب لو بو صدقة" ) عبد بن ٛتيد ؾ ( عن جابر ) ضعيا١ت
قي دينو ك عرضو ٔتالو فليفعل". )ؾ( عن أنس أيضا: "من استطاع منكم أف ي

 ( )موضوع
الى » ( عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى مرفوعا:  َِّٗ: )ـ إنفاق على المغّني (ُِ)

أىخىذىىىا اللَّوي بًيىًميًنًو فػىيػيرىبّْيهىا كىمىا يػيرىىبّْ  يػىتىصىدَّؽي أىحىده بًتىٍمرىةو ًمٍن كىٍسبو لىيّْبو ًإالَّ 
ًمنى » ُب لفظ: «. أىحىديكيٍم فػىليوَّهي أىٍك قػىليوصىوي حىىتَّ تىكيوفى ًمٍثلى اٞتٍىبىًل أىٍك أىٍعظىمى 

 «. **فػىيىضىعيهىا ًَب مىٍوًضًعهىا » كىًَب لفظ: «. اٍلكىٍسًب الطَّيًّْب فػىيىضىعيهىا ًَب حىقّْهىا 
قاؿ أبو مالزمة احملراب: كا١تغنوف ُب الطرقات ليسوا أىال ٢تذا اإلنفاؽ. فقد ركل 

: أىٍخبػىرىًِّن رىجيالىًف أىنػَّهيمىا أىتػىيىا  ُّٓٔأبو داكد  عىٍن عيبػىٍيًد اللًَّو ٍبًن عىًدلّْ ٍبًن ا٠ٍتًيىاًر قىاؿى
قىةى فىسىأىالىهي ًمنػٍهىا فػىرىفىعى النَِّبَّ صلى اهلل عليو كسلم ًَب حىجًَّة اٍلوىدىاًع كىىيوى يػىٍقسً  مي الصَّدى

 : ٍيًن فػىقىاؿى ًإٍف ًشٍئتيمىا أىٍعطىٍيتيكيمىا كىالى حىظَّ ًفيهىا لًغىًٌتٍّ » ًفينىا اٍلبىصىرى كىخىفىضىوي فػىرىآنىا جىٍلدى
 «.كىالى لًقىًولٍّ ميٍكتىًسبو 

ٍعًد ٍبًن أىىًب كىقَّاصو مرفوعا: َٕٔٓ: )ـ أىل الغرب (ِِ) الى » ( عىٍن سى
قاؿ علي بن ا١تديٍت: «. يػىزىاؿي أىٍىلي اٍلغىٍرًب ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ حىىتَّ تػىقيوـى السَّاعىةي 

ا١تراد بأىل الغرب العرب. كا١تراد بالغرب: الدلو الكبَت الختصاصهم ّٔا غالبا. 
كقاؿ آخركف: ا١تراد بو الغرب من األرض. كقاؿ معاذ: ىم بالشاـ. كجاء ُب 



 

 
 

11 

ىم ببيَ ا١تقدس. كقيل ىم أىل الشاـ كما كراء ذلك. قاؿ القاضي حديث آخر 
 كقيل: ا١تراد بأىل الغرب أىل الشدة كاٞتلد. كغرب كل شيء حده.

: ىذه األمة احملمدية األكلوف اآلخركف. ما معٌت األولون اآلخرون (ِّ)
يٍػفىةى قىاالى: قىاؿى رى َُِٗذلك؟ ركل اإلماـ مسلم ) سيوؿي اللًَّو ( عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى كحيذى

لىنىا فىكىافى لًٍليػىهيوًد يػىٍوـي » صلى اهلل عليو كسلم:  أىضىلَّ اللَّوي عىًن اٞتٍيميعىًة مىٍن كىافى قػىبػٍ
انىا اللَّوي لًيػىٍوـً اٞتٍيميعىًة فىجىعىلى  ًَ كىكىافى لًلنَّصىارىل يػىٍوـي األىحىًد فىجىاءى اللَّوي بًنىا فػىهىدى السٍَّب

َى كىاألىحىدى كىكىذىًلكى ىيٍم تػىبىعه لىنىا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ٨تىٍني اآلًخريكفى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍيميعىةى كىالسَّبٍ 
نػىهيٍم قػىٍبلى ا٠تٍىالىًئًق  نٍػيىا كىاألىكَّليوفى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة اٍلمىٍقًضىُّ ٢تىيٍم/بػىيػٍ  «. الدُّ

: قاؿ عليو الصالة كالسالـ: "إف خَت التابعُت رجل أويس القرني (ِْ)
اؿ لو: أكيس ك لو كالدة ىو ّٔا بر لو أقسم على اهلل ألبره ك كاف بو بياض يق

فمركه فليستغفر لكم". ) ـ ( عن عمر. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كاختلف 
أكيس أك سعيد بن ا١تسيب؟ كلعل الصواب أف أكيسا أفضل  ،العلماء أيهما أفضل

ى أكيس يصدؽ قوؿ النيب منو ُب جانب. كابن ا١تسيب أفضل منو ُب العلم. كعل
عليو الصالة كالسالـ: "إف اهلل تعاذل حيب العبد: التقي الغٍت ا٠تفي". ) حم ـ ( 
عن سعد بن أيب كقاص. كعلى ابن ا١تسيب يصدؽ قوؿ النيب عليو الصالة 
كالسالـ: "خَت الناس أنفعهم للناس". ) القضاعي ( عن جابر ) حسن ( فابن 

 نفعهم بعلمو الغزير بارؾ اهلل فيو. كاهلل تعاذل أعلم. ا١تسيب مرجع الناس ُب العلم.
 ( ُِٓ/ْ: )شرح صحيح البخارل البن بطاؿ أيام البيض (ِٓ)

سئل اٟتسن البصرل دل صاـ الناس األياـ البيض كأعراىب يسمع، فقاؿ األعراىب: 
ألنو ال يكوف الكسوؼ إالٌ فيها، كحيب اهلل أال تكوف َب السماء آية إال كانَ َب 

 بادة.األرض ع
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: عباراتو ُب اٞترح لطيفة للغاية. فإذا قاؿ "ال بأس بو" أراد البخاري (ِٔ)
 بو ا١تنكر. مع أنو عند اآلخرين قريب من درجة "اٟتسن" لكنو أدِّن منو. )٤تاضرة(

( زعم احملاسيب أف تفضيل ُُْ/ِّ: )عمدة القارم بر الوالدين (ِٕ)
لحسن ما بر الوالدين؟ األـ على األب ُب الرب كالطاعة ىو إٚتاع العلماء كقيل ل

 قاؿ: تبذؿ ٢تما ما ملكَ كتطعيهما فيما أمراؾ ما دل يكن معصية.
( عن جابر بن ُّْٗ: )سنن النسائي بسم اهلل عند أمر عظيم" (ِٖ)

عبد اهلل قاؿ: ١تا كاف يـو أحد ككذل الناس كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
للحة بن عبيد اهلل  كسلم ُب ناحية ُب أثٌت عشر رجال من األنصار كفيهم

فأدركهم ا١تشركوف فالتفَ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقاؿ: من للقـو ؟ 
فقاؿ للحة: أنا. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: كما أنَ، فقاؿ رجل 
من األنصار: أنا يا رسوؿ اهلل فقاؿ: أنَ، فقاتل حىت قتل، ٍب التفَ فإذا 

؟ فقاؿ للحة: أنا. قاؿ: كما أنَ. فقاؿ رجل من ا١تشركوف فقاؿ: من لل قـو
األنصار: أنا. فقاؿ: أنَ، فقاتل حىت قتل، ٍب دل يزؿ يقوؿ ذلك كخيرج إليهم 
رجل من األنصار فيقاتل قتاؿ من قبلو حىت يقتل حىت بقي رسوؿ اهلل صلى اهلل 

كسلم:  عليو كآلو كسلم كللحة بن عبيد اهلل فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو
؟ فقاؿ للحة: أنا. فقاتل للحة قتاؿ األحد عشر حىت ضربَ يده  من للقـو
فقطعَ أصابعو فقاؿ: "حس". فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: لو 
قلَ "بسم اهلل" لرفعتك ا١تالئكة كالناس ينظركف. ٍب رد اهلل ا١تشركُت. )حسن من 

  كىو على شرط مسلم(. **قولو "فقطعَ أصابعو" كما قبلو حيتمل التحسُت
( كلمة تقاؿ عند األدل ا١تفاجئ. يقاؿ: ضرب (: )حسٌ ُّٕ/ُ)ا١تعجم الوسيط 
 ف.كقد تنوٌ . فما قاؿ حس
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َي كىاثًلىةى ْْٖ: )د بصاق في المسجد (ِٗ) : رىأىٍي ( عىٍن أىىًب سىًعيدو قىاؿى
١تعموؿ من القصب( ٍبيَّ ٍبنى األىٍسقىًع ًَب مىٍسًجًد ًدمىٍشقى بىصىقى عىلىى اٍلبيورًلّْ )اٟتصَت ا

َي رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو  : ألىِّنّْ رىأىٍي َى ىىذىا؟ قىاؿى مىسىحىوي ًبرًٍجًلًو فىًقيلى لىوي دًلى فػىعىٍل
  .كسلم يػىٍفعىليوي 
: ما جفَ الدموع إال بسبب قسوة القلوب. كما قسَ بكاء (َّ)

كثرة العيوب. كما  القلوب إال بسبب كثرة الذنوب. كما كثرت الذنوب إال بسبب  
كثرت العيوب إال بكثرة الغفلة عن ذكر عالـ الغيوب. )يستفاد من كالـ الشيخ 

 الزغيب ُب ٤تاضرتو "الربانيوف ُب رمضاف"(
ـي: ٌٝتي بذلك َِّ/ُ: )مفردات القرآف البيت الحرام (ُّ) ( كاٟتىرى

 لتحرمي الٌلو تعاذل فيو كثَتا ٦تا ليس ٔتحرـٌ ُب غَته من ا١تواضع.
( كركل ابن أيب َٕ/ْ: )جامع العلـو كاٟتكم ٤تقق ىدبيت الز  (ِّ)

الدُّنيا بإسناده عن إٝتاعيل بن مسلم، عن اٟتسن رضي اهلل عنو، قاؿ: ١تا بٌت 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ا١تسجد، قاؿ: )) ابنوه عريشان كعريًش موسى ((. 

: السقف. قيل للحسن: كما عريشي موسى ؟ قاؿ: إذا رفع يىده بلغ العريش، يعٍت
]إٝتاعيل بن مسلم ا١تكي ضعيف اٟتديث، كانظر: البداية كالنهاية البن كثَت 

ْ/ِّٓ] 
: مذىب الشيخ األلباين أنو زيادة ثقة. تحريك األصبع في الصَلة (ّّ)

فهي زيادة زائدة الراكم عن عاصم بن كليب. ذلك ألف "اإلشارة" ك"التحريك" 
عدكم كأيب اٟتسن مصطفى بن كاحد عنده. أما شيوخ اليمن كالشيخ مقبل كال

فإهنم قالوا: التحريك ليس زيادة! إَّنا ىو شاذ. ألف التحريك  ،إٝتاعيل السليماين
 غَت اإلشارة. )٤تاضرة(
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: )التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف تداوي بكتابة آيات القرآن (ّْ)
( اختلف العلماء ُب كتابة القرآف ُب إناء ٍب يغسل كيسقى ا١تريض. فقاؿ ُُٕ/ُ

اٟتسن ك٣تاىد كأبو قالبة كاألكزاعي: ال بأس بو ككرىو النخعي. قاؿ القاضي 
حسُت كالبغوم كغَتمها من أصحابنا: كلو كتب القرآف على اٟتلول كغَتىا من 
األلعمة فال بأس بأكلها، قاؿ القاضي: كلو كاف خشبة كره إحراقها. )الفتاكل 

َى ذىًلكى ًُب اٍلمى ْٓٗ/ّْا٢تندية  شىاًىًَت ًمٍن غىٍَتً إٍنكىارو كىاىلًَّذم رىعىفى فىالى (: فػىقىٍد ثػىبى
ٍيئنا ًمٍن اٍلقيٍرآًف قىاؿى أىبيو بىٍكرو  هىًتًو شى بػٍ ًمًو عىلىى جى يػيٍرقىأي دىميوي فىأىرىادى أىٍف يىٍكتيبى ًبدى

ا لىٍو كىتىبى عىلىى ًجٍلًد مىٍيتىةو إذىا كىافى ًفيًو ًشفىاءه كى  . كىكىذى : جيىيوزي ذىا ُب ًخزىانىًة اإٍلًٍسكىاؼي
(: كتاب القرآف الكرمي بأكراؽ أك ِ/َْاٍلميٍفًتُتى. )ا١تنتقى من فتاكل الفوزاف 

بصحوف أك أكاين ٍب تغسل كيشرب ا١تريض ٤توىا، فهذا أجازه بعض أىل العلم 
: رخص فيو كثَت من العلماء[ كيعتربكنو داخالن ُب الرقية. لكن ّ/َْ]ا١تنتقى 

ف يرقى ا١تريض مباشرة إما بأف يقرأ عليو، أك بأف يقرأ ُب ماء األكذل ما ذكرنا، كىو أ
كيشربو ا١تريض. كما كرد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم. ىذا ىو األكذل اقتصارنا 
: أما قولو تعاذل "كننزؿ من القرآف ما  َي على ما كرد بو الدليل. كاهلل أعلم. ** قل

لقرآف شفاء. ٍب ذكر قولو تعاذل ىو شفاء" فقد قاؿ ابن القيم: إف ا١تراد ٚتيع ا
 "كشفاء ١تا ُب الصدكر". 

: قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: "من ظن أف ٢تا عددا مؤقتا تراويح (ّٓ)
: فالشيخ األلباين قد أخطأ فال تتبعوه ُب فتواه  َي ال يزيد كال ينقص فقد أخطأ!" قل

إذل كتاب الشيخ  ُب كتابو ا١تاتع "صالة الًتاكيح". كعليك بالنظر كاإللتفات ا١تعظّْم
مصطفى العدكم "عدد ركعات الًتاكيح" كىو أصغر من كتاب الشيخ األلباين. ** 
قاؿ فقيو األمة الشيخ العثيمُت: اٞتدير بالفعل أف يشاكر اإلماـ اٞتماعة ىل أحبوا 
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ركعة مع التخفيف. فإف اختاركا األكذل فبها  ِّركعة مع التطويل أك أحبوا  ُُ
: كُب حديث "مثٌت مثٌت" ما يدؿ على كنعمَ كىي األفضل. )٤ت َي اضرة( ** قل

عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن عيمىرى  ّٗٗأف عدد التهجد غَت مقصور. فركل اإلماـ البخارم 
. فىًإذىا أىرىٍدتى أىٍف  : قىاؿى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم: صىالىةي اللٍَّيًل مىثٍػٌتى مىثٍػٌتى قىاؿى

. تػىٍنصىًرؼى فىارٍكىٍع رىٍكعىةن  َى  تيوتًري لىكى مىا صىلٍَّي
( عن عىٍبد الرٍَّٛتىًن ُِّٓ)مسلم  تعقيب، لتَلوة السور األربعة: (ّٔ)

: دىخىلى عيٍثمىافي ٍبني عىفَّافى اٍلمىٍسًجدى بػىٍعدى صىالىًة اٍلمىٍغًرًب فػىقىعىدى  ٍبن أىىًب عىٍمرىةى قىاؿى
عٍ  : يىا اٍبنى أىًخى ٝتًى َي رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم كىٍحدىهي فػىقىعىٍدتي ًإلىٍيًو فػىقىاؿى

ـى ًنٍصفى اللٍَّيًل كىمىٍن صىلَّى الصٍُّبحى ًَب » يػىقيوؿي  مىٍن صىلَّى اٍلًعشىاءى ًَب ٚتىىاعىةو فىكىأىَّنَّىا قىا
قاؿ أبو مالزمة احملراب: أما عن السور «. ** ٚتىىاعىةو فىكىأىَّنَّىا صىلَّى اللٍَّيلى كيلَّوي 

( عن جابر: أف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ِِٖٗ)الًتمذم  األربعة فقد ركل
كاف ال يناـ حىت يقرأ آدل تنزيل كتبارؾ الذم بيده ا١تلك.... عن لاككس قاؿ: 

( َِِٗتفضالف على كل سورة ُب القرآف بسبعُت حسنة. ك ركل )الًتمذم 
حىت يقرأ بٍت  قالَ عائشة: كاف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال يناـ على فراشو

 إسرائيل كالزمر. حسن غريب.
: قاؿ تعاذل: "إف اهلل يأمركم أف تذْتوا تفسير الشيعة الرافضة (ّٕ)

بقرة" قيل إهنم فسركا البقرة بعائشة. كقولو تعاذل "مرج البحرين يلتقياف" قيل فسركه 
 باٟتسن كاٟتسُت. )٤تاضرة(

امليات ( ركينا ُب احملْْٔ/ِ: )فتح البارم تقبل اهلل منا ومنكم (ّٖ)
بإسناد حسن عن جبَت بن نفَت قاؿ: كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

قاؿ أبو ** تقبل اهلل منا كمنك. : كسلم إذا التقوا يـو العيد يقوؿ بعضهم لبعض
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( ركل بن عدم ْْٔ/ِمالزمة احملراب: أما ا١ترفوع فهو ضعيف! )فتح البارم 
اهلل عليو كآلو كسلم يـو عيد فقاؿ:  من حديث كاثلة أنو لقي رسوؿ اهلل صلى

تقبل اهلل منا كمنك فقاؿ: نعم تقبل اهلل منا كمنك. كُب إسناده ٤تمد بن إبراىيم 
الشامي كىو ضعيف كقد تفرد بو مرفوعا كخولف فيو فركل البيهقي من حديث 
عبادة بن الصامَ أنو سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن ذلك فقاؿ: 

 أىل الكتابُت كإسناده ضعيف أيضا ككأنو أراد أنو دل يصح فيو شيء.ذلك فعل 
( اختلفوا ُب تقبيل اليد فأنكره ٔٓ/ُُ: )فتح البارم تقبيل اليد (ّٗ)

 مالك كأنكر ما ركل فيو كأجازه آخركف.
: قاؿ الشاعر: "أال! باٟترص تناؿ ما تريد! كبالتقول تقوى اهلل (َْ)

( كقاؿ علي: كقد ّْ/ُاللهيميد يلُت لك اٟتديد!" )شرح األربعُت لسليماف 
سئل عن التقول فقاؿ: " ىي ا٠توؼ من اٞتليل، كالعمل بالتنزيل، كالقناعة 

.كقاؿ بعضهم: تقول اهلل تعاذل أال يراؾ حيث " بالقليل، كاالستعداد ليـو الرحيل
 هناؾ كال يفقدؾ حيث أمرؾ. 

( أما صفتو ِٕ/ِ)سبل السالـ  تكبيرات العيدين، صفتها: (ُْ)
كرد فيو ما ركاه عبد الرازؽ عن سلماف بسند صحيح "قاؿ: كربكا اهلل  فأصح ما

أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب كبَتان" كقد ركم عن سعيد بن جبَت ك٣تاىد كابن أيب ليلى 
كقوؿ الشافعي كزاد فيو "كهلل اٟتمد" كُب الشرح صفات كثَتة كاستحسانات عن 

كإلالؽ اآلية يقتضي ذلك.  عدة من األئمة، كىو يدؿ على التوسعة ُب األمر
كاعلم أنو ال فرؽ بُت تكبَت عيد اإلفطار كعيد النحر ُب مشركعية التكبَت الستواء 

 األدلة ُب ذلك كإف كاف ا١تعركؼ عند الناس إَّنا ىو تكبَت عيد النحر.
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( ابتداؤه كانتهاؤه َٗ/ٓ: )مرعاة ا١تفاتيح تكبيرات عيد األضحى (ِْ)
يـو عرفة، كقيل: من ظهره، كقيل: من  فيو خالؼ. فقيل ُب األكؿ من صبح

عصره، كُب الثاين إذل ظهر ثالثو، كقيل: إذل آخر أياـ التشريق، كقيل: إذل ظهره، 
كقيل: إذل عصره، كدل يثبَ عنو صلى اهلل عليو كسلم ُب شيء من ذلك حديث. 
كأصح ما كرد فيو عن الصحابة عن أيب ىريرة كابن عمر تعليقان أهنما كانا خيرجاف 

 السوؽ أياـ العشر يكرباف، كيكرب الناس بتكبَتمها، كذكر البغوم كالبيهقي إذل
ذلك. قاؿ الطحاكم: كاف مشاخينا يقولوف بذلك التكبَت أياـ العشر ٚتيعها، ذكره 
العالمة األمَت اليماين ُب سبل السالـ، قلَ: الظاىر أف التكبَت مشركع 

كال خيتص استحبابو بعقب  كمستحب من أكؿ ذم اٟتجة إذل آخر أياـ التشريق،
الصلوات كال بالرجاؿ كال بالفرائض كال با١تؤداة كال باٞتماعة كا١تقيم كاألمصار، بل 
ىو مستحب ُب كل كقَ من تلك األياـ كلكل أحد من ا١تسلمُت، كما يدؿ 
على ذلك حديث ابن عمر كحديث ابن عباس كآثار ابن عمر كأيب ىريرة، كاهلل 

 تعاذل أعلم.
( أما ابتداؤه كانتهاؤه ُٕ/ِ: )سبل السالـ يد النحرتكبيرات ع (ّْ)

[ كقيل: من ِ[ فقيل ُب األكؿ: من صبح يـو عرفة، ]ُففيو خالؼ أيضان. ]
[ كقيل: إذل آخر أياـ ّظهره، كقيل: من عصره. كُب الثاين: إذل ظهر ثالثو، ]

لىٍيًو [ كقيل: إذل ظهره، كقيل: إذل عصره، كدل يثبَ عنو صىٌلى اهلل عى ْالتشريق، ]
[ كأصح ما كرد فيو عن الصحابة قوؿ علي ٓكىسىٌلم ُب ذلك حديث كاضح، ]

كابن مسعود "أنو من صبح يـو عرفة إذل آخر أياـ مٌت"، أخرجهما ابن ا١تنذر. 
: أخرجو ُب األكسط من قوؿ علٌي كفعلو. أما قولو: )األكسط  َي (  ُِِٔ]قل

يكرب بعد صالة الفجر يـو عرفة إذل صالة العصر من آخر أياـ » فعن علي قاؿ: 
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أنو كاف » ( فعن علي:  َُِٔالتشريق. يكرب بعد العصر. كأما فعلو: )األكسط 
يكرب من غداة عرفة إذل صالة العصر من آخر أياـ التشريق كيكرب بعد العصر 

 كيقطع. 
ج القاصدين للمقدسي )٥تتصر منها  تَلوة القرآن، ال متربعا: (ْْ)

( ينبغي لقارئ القرآف أف يكوف على كضوء، مستعمالن لألدب، مطرقان غَت ّْ/ُ
مًتبع كال متكئ، كال جالس على ىيئة ا١تتكرب. كأفضل األحواؿ: أف يقرأ ُب 
الصالة قائمان، كأف يكوف ُب ا١تسجد. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: القراءة ُب 

 ُّّٖاهلل تعاذل عليهم. فركل اإلماـ ابن ماجة ا١تسجد عمل الصحابة رضواف 
: أىٍبطىٍأتي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اهلًل  ٍَ عىٍن عىاًئشىةى، زىٍكًج النَّيبّْ صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى، قىالى

َي  لىةن بػىٍعدى اٍلًعشىاًء، ٍبيَّ ًجٍئ ًَ ؟ قػيلٍ  ،صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى لىيػٍ : أىٍينى كيٍن َي فػىقىاؿى : كيٍن َي
ـى  ،أىٍٝتىعي ًقرىاءىةى رىجيلو ًمٍن أىٍصحىاًبكى  : فػىقىا ٍَ دلٍى أىٍٝتىٍع ًمٍثلى ًقرىاءىتًًو كىصىٍوتًًو ًمٍن أىحىدو، قىالى

َى ًإرلىَّ  َي مىعىوي حىىتَّ اٍستىمىعى لىوي، ٍبيَّ اٍلتػىفى : ىىذىا سىادًله  ،كىقيٍم يٍػفىةى،  ،فػىقىاؿى مىٍوذلى أىيب حيذى
(: الذم ُٓٔ/ٔلًلًَّو الًَّذم جىعىلى ُب أيمَّيًت ًمٍثلى ىىذىا. ك عند اإلماـ أٛتد )اٟتٍىٍمدي 

جعل ُب أميت مثلك. )حديث حسن لغَته كىذا إسناد رجالو ثقات رجاؿ 
الشيخُت غَت ابن سابط(. كلعل سا١تان يقرأه ُب ا١تسجد فإف بيَ عائشة عليها 

ى تالكة القرآف ُب ا١تسجد ما السالـ الصق با١تسجد. كأكضح من ذلك داللة عل
ٍَ رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا  عىٍن عىاًئشىةى  َِْٓركل اإلماـ البخارم  عى النَّيبُّ صلى : قىالى ٝتًى

: يػىٍرٛتىيوي اللَّوي لىقىٍد أىذٍكىرىين كىذىا  اهلل عليو كسلم قىارًئنا يػىٍقرىأي ًمنى اللٍَّيًل ُب اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى
ا آيىةن أىسٍ   قىٍطتػيهىا ًمٍن سيورىًة كىذىا كىكىذىا.كىكىذى
( قيل للحسن: أال ُٓٔ/ُ: )جامع العلـو كاٟتكم تلبيس إبليس (ْٓ)

يستحِت أحدنا من ربو يستغفر من ذنوبو ٍب يعود ٍب يستغفر ٍب يعود فقاؿ: كد 
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الشيطاف لو ظفر منكم ّٔذا فال ٘تلوا من االستغفار، كركم عنو أنو قاؿ: ما أرل 
١تؤمنُت يعٍت أف ا١تؤمن كلما أذنب تاب. )فيض القدير ىذا إال من أخالؽ ا

قاؿ: ". أخاؼ أف أقوؿ ما ال أفعل"(: قيل للحسن: فالف ال يعظ كيقوؿ ٔٔٔ/ٓ
؟ كد الشيطاف لو ظفر ّٔذا فلم يأمر أحد ٔتعركؼ كدل ينو عن كأينا يفعل ما يقوؿ

طل النهي منكر كلو توقف األمر كالنهي على االجتناب لرفع األمر با١تعركؼ كتع
 عن ا١تنكر كانسد باب النصيحة.

( ُْٖٔ)شرح مشكل اآلثار  تهجد النبي عليو الصَلة والسَلم: (ْٔ)
َي مىعى عىٍبًد اهلًل ٍبًن عيمىرى كىعيبػىٍيًد ٍبًن عيمىٍَتو عىلىى  ٍل : " دىخى عىٍن عىطىاًء ٍبًن أىيب رىبىاحو قىاؿى

ًء ؟ قػيٍلنىا: عىٍبدي اهلًل ٍبني عىاًئشىةى رىًضيى اهللي عىنػٍهيٍم كىًىيى ًُب ًخٍدرًىىا : مىٍن ىىؤيالى ٍَ ، فػىقىالى
: زيٍر ًغبِّا  َى كىمىا قىاؿى اأٍلىكَّؿي : يىا عيبػىٍيدي ٍبنى عيمىٍَتو، أىٍن ٍَ ، كىعيبػىٍيدي ٍبني عيمىٍَتو، فػىقىالى عيمىرى

ثًينىا : دىعيونىا ًمٍن بىاًلًلكيٍم ىىذىا، حىدّْ ًَ ًمنى  تػىٍزدىٍد حيبِّا، فػىقىاؿى اٍبني عيمىرى بًأىٍعجىبى مىا رىأىٍي
: كيلُّ أىٍمرًًه كىافى  ٍَ ٍَ بيكىاءن شىًديدنا، ٍبيَّ قىالى رىسيوًؿ اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىبىكى
هي  َي ًفرىاًشي، فىدىخىلى مىًعي حىىتَّ لىصىقى ًجٍلدى ٍل لىةو، كىقىٍد دىخى عىجىبنا، أىتىاين ذىاتى لىيػٍ

: يىا  ًّتًٍلًدم، ٍبيَّ  َي : قػيٍل ٍَ : " يىا عىاًئشىةي اٍئذىين رل أىتػىعىبٍَّد لًرىيبّْ عىزَّ كىجىلَّ " قىالى قىاؿى
 ، ًَ ـى ًإذلى ًقٍربىةو ُب اٍلبػىٍي : فػىقىا ٍَ . قىالى يًحبُّ قػيٍربىكى كىأيًحبُّ ىىوىاؾى رىسيوؿى اهلًل، ًإينّْ ألى

ٍَ حيبػٍوىتىوي، ٍبيَّ فػىتػىوىضَّأى ًمنػٍهىا، ٍبيَّ قػىرىأى اٍلقيٍرآفى، ٍبيَّ بى  َي أىفَّ ديميوعىوي بػىلىغى كىى حىىتَّ ظىنػىٍن
ًيًنًو،  ٍَ حيٍجزىتىوي، ٍبيَّ اٍضطىجىعى عىلىى ديى َي أىفَّ ديميوعىوي بػىلىغى ، فىدىعىا كىبىكىىى حىىتَّ ظىنػىٍن جىلىسى

َي  ًه اأٍلىدٍيىًن، ٍبيَّ بىكىى حىىتَّ ظىنػىٍن َى خىدّْ ًَ  كىجىعىلى يىدىهي اٍلييٍمٌتى ٖتىٍ أىفَّ ديميوعىوي قىٍد بػىلىغى
: يىا رىسيوؿى اهلًل  ؿه بػىٍعدىمىا أىًذفى، فىسىلَّمى، فػىلىمَّا رىآهي يػىٍبًكي قىاؿى ، ٍبيَّ جىاءىهي ًبالى  ،اأٍلىٍرضى
: كىمىا رل الى أىٍبًكي، كىقىدٍ  ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىمىا تىأىخَّرى قىاؿى  تػىٍبًكي كىقىٍد غىفىرى اهللي لىكى مىا تػىقىدَّ
ًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر {  لىةى: } ًإفَّ ًُب خىٍلًق السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتالى ٍَ عىلىيَّ اللَّيػٍ أيٍنزًلى
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ؿي أىالى أىكيوفي عىٍبدنا شىكيورنا "  اآٍليىةى، كىٍيله ًلمىٍن قػىرىأىىىا، ٍبيَّ دلٍى يػىتػىفىكٍَّر ًفيهىا، كىحٍيىكى يىا ًبالى
لىًة الَّيًت كىافى ًفيهىا كىكىافى ُب ىى  -[ّٓ]- ا اٟتٍىًديًث ًإنٍػزىاؿي اهلًل عىلىٍيًو ىىًذًه اآٍليىةى ُب اللَّيػٍ ذى

ًعٍندى عىاًئشىةى، كىكىافى ًمٍنوي ًفيمىا بػىيػٍنىوي كىبػىٍُتى رىبًّْو عىزَّ كىجىلَّ مىا كىافى، كىًإٍخبىاريهي عىاًئشىةى ٔتىا 
لىًتًو تًلٍ  ميوي ًإيَّاىىا أىنَّوي مىٍن دلٍى يػىتػىفىكٍَّر ًفيهىا أىنٍػزىؿى اهللي عىلىٍيًو ُب لىيػٍ كى ًمٍن ىىًذًه اآٍليىًة، كىًإٍعالى

ا اٍلبىاًب  ،فػىوىٍيله لىوي  ًؼ حىًديًث اٍبًن عىبَّاسو الًَّذم رىكىيٍػتىوي ًُب ىىذى ا ًٓتًالى فػىقىاؿى قىاًئله: فػىهىذى
تػىعىاذلى كىافى ٢ًتىًذًه اآٍليىًة عىلىى رىسيولًًو لًلسَّبىًب  ؛ أًلىفَّ ًُب حىًديًث اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ إًنٍػزىاؿى اهللً 

ا ًإنٍػزىاليوي  الًَّذم ذىكىرىهي اٍبني عىبَّاسو ًُب حىًديًثًو، كىُب حىًديًث عىاًئشىةى رىًضيى اهللي عىنػٍهىا ىىذى
تًًو كىرًقًَّة  ًإيَّاىىا عىلىى رىسيوًؿ اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًعٍندى الًَّذم كىافى  ًمٍنوي ًمٍن صىالى

ٍيًن اٟتٍىًديثػىٍُتً كىالى تىضىادَّ  ؼى ُب ىىذى : أىنَّوي الى اٍخًتالى قػىٍلًبًو ًعٍندىىىا فىكىافى جىوىابػينىا لىوي ًُب ذىًلكى
عىلىٍيًو  ؛ أًلىفَّ الًَّذم ُب حىًديًث اٍبًن عىبَّاسو ىيوى ذًٍكري سيؤىاًؿ قػيرىٍيشو رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اللَّوي 

مى كىسىلَّمى، مىا ذيًكرى ًمٍن سيؤىا٢ًتىا إًيَّاهي ًفيًو كىٗتىًٍيًَت اهلًل عىزَّ كىجىلَّ ًإيَّاهي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّ 
ائًلً  يًو بػىٍُتى الشٍَّيئػىٍُتً اٍلمىٍذكيورىٍيًن ًُب ذىًلكى اٟتٍىًديًث، كىاٍخًتيىارًًه صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًلسى
-مىا ىيوى ُب اٍلعىاًقبىًة أىٍٛتىدي، كىمىآ٢تييٍم ًفيًو السَّبىبي الًَّذم يىكيوفي ًإيصىاالن ٢تىيٍم ًإذلى اٞتٍىنًَّة، 

ـى ًّٔىا اٟتٍيجَّةى  -[ّٔ] اًبًو، كىكىافى ًإنٍػزىاؿي اهلًل عىزَّ كىجىلَّ اآٍليىةى الَّيًت أىقىا كىفػىٍوزنا ٢تىيٍم ًمٍن عىذى
ًَ عىاًئشىةى، كىكىافى اٍبني عىبَّاسو قىٍد عىلىٍيًهٍم ُب ا لىًة الَّيًت أىنٍػزى٢تىىا ًفيهىا عىلىٍيًو، كىىيوى ًُب بػىٍي للَّيػٍ

ـى ًعٍندى عىاًئشىةى،  ـى ًعٍلميوي بًالسَّبىًب الًَّذم كىافى ًمٍن أىٍجًلًو نػيزيك٢تيىا، كىدلٍى يىكيٍن ذىًلكى تػىقىدَّ تػىقىدَّ
ا اٍلبىاًب ًإذلى انًٍتفىاًء التَّضىادّْ ٢تىىا، فػىعىادى ًْتىٍمًد اهلًل كىنًٍعمى  يعي اآٍلثىاًر الَّيًت ريكّْينىاىىا ًُب ىىذى ًتًو ٚتًى

ًؼ عىنػٍهىا، كىاهللي اٍلميوىفّْقي   كىااًلٍخًتالى
( صحيح عن َُِْ)ا١تشكاة  تهجد عمر الفاروق عليو السَلم: (ْٕ)

يل ما شاء اهلل ابن عمر أف أباه عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كاف يصلي من الل
حىت إذا كاف من آخر الليل أيقظ أىلو للصالة يقوؿ ٢تم: الصالة! ٍب يتلو ىذه 
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اآلية: ) كأمر أىلك بالصالة كاصطرب عليها ال نسألك رزقا ٨تن نرزقك كالعاقبة 
 للتقول (. ركاه مالك.

: خسارة عظيمة ١تن دل يسأؿ اهلل فيو شيئا! ثلث الليل اآلخر (ْٖ)
ف بن أيب العاص الثقفي عن النيب صلى اهلل عليو كآلو (: عن عثما ِٕٗٔ)لس 

كسلم قاؿ: ) تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادم مناد: ىل من داع 
فيستجاب لو ىل من سائل فيعطى ىل من مكركب فيفرج عنو فال يبقى مسلم 
يدعو بدعوة إال استجاب اهلل عز ك جل لو إال زانية تسعى بفرجها أك عشار. دل 

اٟتديث عن ىشاـ إال داكد تفرد بو عبد الرٛتن. )ذيل مسند أٛتد  يرك ىذا
(: قلنا: كىذا إسناد، رجالو ثقات غَت عبد الرٛتن بن سالـ، فهو َِٖ/ِٔ

 صدكؽ، كقد تفرد بو كما ذكر الطرباين.
( ال يعتد برموز السيولي ُب " ْٕٔ/ٓ: )الضعيفة الجامع الصغير (ْٗ)

 اٞتامع الصغَت " ألسباب كنَ بينتها ُب مقدميت على " ضعيف اٞتامع الصغَت ". 
( "كال يعطي ُب جزارهتا شيئا" ٔٓٓ/ّ: )فتح البارم ِجزارة (َٓ)

ظاىرمها أف ال يعطي اٞتزار شيئا البتة كليس ذلك ا١تراد بل ا١تراد: أف ال يعطي 
ها شيئا كما كقع عند مسلم. كظاىره مع ذلك غَت مراد. بل بُت النسائي اٞتزار من

ُب ركايتو من لريق شعيب بن إسحاؽ عن بن جريج أف ا١تراد منع عطية اٞتزار من 
ا٢تدم عوضا عن أجرتو. كلفظو: "كال يعطى ُب جزارهتا منها شيئا"... كقاؿ ابن 

من الذبيحة عن أجرتو. )فتح األثَت: اٞتزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه اٞتزار 
 (: قولو "ُب جزارهتا" بكسر اٞتيم أم على عمل اٞتزار.ٖٗ/ُالبارم 
( قد استشكل أخذ اٞتزية من ىؤالء ِّٕ/ٓ: )ركح ا١تعاِّن جزية (ُٓ)

 .الكفرة بأف كفرىم من أعظم الكفر فكيف يقركف عليو بأخذ دراىم معدكدات
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يرىم على الكفر بل امهاؿ كأجاب القطب بأف ا١تقصود من أخذ اٞتزية ليس تقر 
 الكافر مدة رٔتا يقف فيها على ٤تاسن اإلسالـ كقوة دالئلو فيسلم.

اٞتمع بُت الصالتُت نوعاف.  جمع تأخير، في أول وقت الثانية: (ِٓ)
ٚتع تقدمي كٚتع تأخَت. فالتقدمي أف تصلي الثانية ُب كقَ األكذل ٚتعا. كالتأخَت 
أف تصلي األكذل ُب كقَ الثانية ٚتعا. كىذا يسمى رخصةن إذ األصل: أف تكوف  
كل صالة ُب كقتها كما قاؿ تعاذل: إف الصالة كانَ على ا١تؤمنُت كتاب موقوتا.  

ا الشيخ الشنقيطي حفظو اهلل تعاذل. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: لكن كذا بُت لن
ُب صح ُب اٟتديث أف النيب عليو الصالة كالسالـ ُب ٚتع التأخَت فعلو ُب أكؿ 

( عىٍن أىنىسو عىًن النَِّبّْ صلى اهلل ُُٔٔكقَ الصالة الثانية. فركل اإلماـ مسلم )
ًَ اٍلعىٍصًر فػىيىٍجمىعي عليو كسلم ًإذىا عىًجلى عىلىٍيًو السَّفى  ري يػيؤىخّْري الظٍُّهرى ًإذلى أىكًَّؿ كىٍق

نػىهىا كىبػىٍُتى اٍلًعشىاًء ًحُتى يىًغيبي الشَّفىقي. نػىهيمىا كىيػيؤىخّْري اٍلمىٍغًربى حىىتَّ جيىٍمىعى بػىيػٍ  بػىيػٍ
: إذا أظهر نفسو لإلنساف فاعلٍم أنو قد تعٌدل كظلم. فإف لو الجن (ّٓ)

هر نفسو لإلنساف. فلذلك جيوز لك أف ٖتبسو كتضربو عا١تان خاصا لو فكيف يظ
لظلمو. كاعلٍم إنو لن يظهر نفسو إال بقوة عظيمة. فإذا أظهر نفسو صار حكمو 
ُب حكم اإلنساف. فيجوز أخذه كحبسو. دليل ذلك ما ركل اإلماـ البخارم 

: ًإفَّ  ُْٔ ًعٍفرًيتنا ًمنى اٞتًٍنّْ  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَّيًبّْ صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى
َى عىلىيَّ اٍلبىارًحىةى، أىٍك كىًلمىةن ٨تىٍوىىىا  لًيػىٍقطىعى عىلىيَّ الصَّالىةى فىأىٍمكىنىًٍت اللَّوي ًمٍنوي  -تػىفىلَّ

كيٍم فىأىرىٍدتي أىٍف أىٍرًبطىوي ًإذلى سىارًيىةو ًمٍن سىوىارًم اٍلمىٍسًجًد حىىتَّ تيٍصًبحيوا كىتػىٍنظيريكا ًإلىٍيًو كيلُّ 
 فىذىكىٍرتي قػىٍوؿى أىًخي سيلىٍيمىافى رىبّْ ىىٍب رل ميٍلكنا الى يػىٍنبىًغي ألىحىدو ًمٍن بػىٍعًدم.

( قاؿ ابن اٞتوزم كما ُب ُُِ/ْ: )إركاء الغليل حديث موضوع (ْٓ)
) تدريب الراكم (: ) ما أحسن قوؿ القائل: إذا رايَ اٟتديث يباين ا١تعقوؿ أك 
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صوؿ فاعلم أنو موضوع. قاؿ: كمعٌت مناقضتو خيالف ا١تنقوؿ أك يناقض اال
لالصوؿ أف يكوف خارجا عن دكاكين االسالـ من ا١تسانيد كالكتب ا١تشهورة (. 
فاٟتديث ّٔذا ا١تعٌت ]حديث "صـو يـو الًتكية كفارة سنة"[ موضوع لكونو خارجا 
عن ا١تسانيد كالكتب ا١تشهورة كلذلك قلَ فيو انو ضعيف على أحسن االحواؿ. 

 أعلم. ٍب كقفَ كاٟتمد هلل على إسناده عند الديلمي ُب ) مسند الفردكس ( كاهلل
( عن الكلِب عن أيب صاحل عن ابن عباس بو. كىذا موضوع آفتو  ِْٖ/ِ) 

الكلِب كاٝتو ٤تمد بن السائب قاؿ اٟتافظ: ) متهم بالكذب (. قلَ: قد قاؿ 
 كذب ( !ىو نفسو لسفياف الثورم: ) كل ما حدثتك عن أىب صاحل فهو  

( الفرؽ بُت اٟترص كالطمع. ُّٖ/ُ: )الفركؽ اللغوية حرص (ٓٓ)
قيل: اٟترص أشد الطمع، كعليو جرل قولو تعاذل: " أفتطمعوف أف يؤمنوا لكم ". 

: " إف ٖترص على ىداىم " فإف -سبحانو  -كقولو  .الف ا٠تطاب فيو للمؤمنُت
ف رغبتو صلى اهلل كال شك أ .ا٠تطاب فيو مقصور على النيب صلى اهلل عليو كآلو

 عليو كآلو ُب إسالمهم كىدايتهم كاف أشد.
( قاؿ أبو أسيد ٖٔ/ُ: )التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف حزب الليل (ٔٓ)

رضي اهلل عنو: َّنَ البارحة عن كردم حىت أصبحَ فلما أصبحَ اسًتجعَ 
 ككاف كردم سورة البقرة فرأيَ ُب ا١تناـ كأف بقرة تنطحٍت ركاه ابن أيب داكد.

قاؿ تعاذل: "يؤٌب اٟتكمة من يشاء. كمن يؤت اٟتكمة  :حكمة (ٕٓ)
فقد أكٌب خَتا كثَتا". قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: ترؾ ا١تندكب لتأليف القلوب 
مندكب! مثاؿ ذلك: ترؾ سنة الصالة ُب النعل. كترؾ اٞتمع بُت الصالتُت. إذا  

سنة. فال كانا سببان الختالؼ القلوب. اجتماع القلوب كاجب! كتيكم األعماؿ 
 تغلب السنة على الواجب. )٤تاضرة(
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: نوعاف. للشر: اٟتمد هلل على كل حاؿ. للخَت: اٟتمد هلل حمدلة (ٖٓ)
الذم بنعمتو تتم الصاٟتات. كال بأس أف تقتصر على "اٟتمد هلل" ُب األمرين  
كليهما. فمن ا٠تَت: العطاس فإنو من اهلل فتحمد اهلل تعاذل عليو. كمن الشر: 

حمد اهلل تعاذل عليو مع اإلسًتجاع. ١تا ركل اإلماـ الًتمذم موت األقارب فت
عن أيب سناف قاؿ: دفنَ ابٍت سنانا ك أبو للحة ا٠توالين جالس على  َُُِ

شفَت القرب فما أردت ا٠تركج أخذ بيدم فقاؿ: أال أبشرؾ يا أبا سناف ! قلَ بلى 
رم أف فقاؿ: حدثٍت الضحاؾ بن عبد الرٛتن بن عرزب عن أيب موسى األشع

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: إذا مات كلد العبد قاؿ اهلل ١تالئكتو: 
قبضتم كلد عبدم؟ فيقولوف: نعم، فيقوؿ: قبضتم ٙترة فؤاده؟ فيقولوف: نعم، 
فيقوؿ: ماذا قاؿ عبدم ؟ فيقولوف: ٛتدؾ كاستجرع، فيقوؿ اهلل: إبنوا لعبدم بيتا 

 ن.ُب اٞتنة كٝتوه "بيَ اٟتمد". حس
( ركم أف بالال ِْٗ/ِ: )اإلحياء ِخطبة المرأة بغير وسيلة (ٗٓ)

كصهيبا أتيا أىل بيَ من العرب فخطبا إليهم فقيل ٢تما من أنتما فقاؿ بالؿ: أنا 
بالؿ كىذا أخي صهيب كنا ضالُت فهدانا اهلل ككنا ٦تلوكُت فأعتقنا اهلل ككنا عائلُت 

ا فسبحاف اهلل. فقالوا بل تزكجاف فأغنانا اهلل فإف تزكجونا فاٟتمد هلل كإف تردكن
كاٟتمد هلل فقاؿ صهيب: لو ذكرت مشاىدنا كسوابقنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم فقاؿ: اسكَ فقد صدقَ فأنكحك الصدؽ. ** قاؿ أبو مالزمة 

: عن بياف قاؿ: انطلق َُْْٓاحملراب: ىكذا ُب اإلحياء. لكن ُب ا١تصنف 
لما أتاىم ٛتد اهلل كأثٌت عليو ٍب قاؿ: "أنا بالؿ بالؿ خيطب امرأة كأخوه معو ف

كىذا أخي ك٨تن رجالف من اٟتبشة كنا ضالُت فهدانا اهلل ك٦تلوكُت فأعتقنا اهلل فإف 
أنكحتمونا فاٟتمد هلل كإف ردد٘تونا فسبحاف اهلل". ك عند سعيد بن منصور "فاهلل 



 

 
 

24 

أىفَّ ًبالىالن خىطىبى عىلىى أىًخيًو : عىًن الشٍَّعيبّْ، ٖٔٓأكرب" بدؿ التسبيح فقاؿ ُب سننو 
ٍيًن فىأىٍعتػىقىنىا اللَّوي عىزَّ  ا أىًخي، كينَّا عىٍبدى : أىنىا ًبالىؿه كىىىذى َو ًمنى اٍلعىرىًب، فػىقىاؿى ًإذلى أىٍىًل بػىٍي

انىا اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ  ًو، كىًإٍف رىدىٍد٘تييونىا ًإٍف أىٍنكىٍحتيميونىا فىاٟتٍىٍمدي لًلَّ  .كىجىلَّ، كىكينَّا ضىالٍَُّتً فػىهىدى
.  فىاللَّوي أىٍكبػىري
: لىمَّا مىاتى  ُِٓٔ: )ـ خطبة المرأة بوسيلة (َٔ) ٍَ ( عىٍن أيْـّ سىلىمىةى قىالى

أىبيو سىلىمىةى أىٍرسىلى ًإذلىَّ رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم حىاًلبى ٍبنى أىىًب بػىٍلتػىعىةى خيىٍطيبيًٌت 
َي ًإفَّ ذًل بًنٍ  : لىوي فػىقيٍل . فػىقىاؿى أىمَّا ابٍػنىتػيهىا فػىنىٍدعيو اللَّوى أىٍف يػيٍغًنيػىهىا عىنػٍهىا » تنا كىأىنىا غىييوره

رىًة   «.كىأىٍدعيو اللَّوى أىٍف يىٍذىىبى بًاٍلغىيػٍ
: ا٠تالؼ إما ُب ا١تسائل القطعية أك ا٠تالفية أك خَلف (ُٔ)

كامل.   اإلجتهادية. فالقطعيات: ما ال يسع ا٠تالؼ فيو كالعقيدة أف القرآف
كا٠تالفيات: ما كاف للفريقُت دليل شرعي كقنوت الصبح. كاإلجتهاديات: ما كاف 

ك٨توىا من ا١تستجدات.  bayi tabungليس ُب األمر دليل شرعي كاضح كمسألة 
** أما آداب ا٠تالؼ: فإف كاف ُب القطعيات فإف ا١تخالف خرج ٓتالفو عن دائرة 

اعلو. كإف كاف ُب ا٠تالفيات فيجوز أىل السنة كاٞتماعة كجيب اإلنكار على ف
اإلنكار عليو لكن بغَت شدة. كإف كاف ُب اإلجتهاديات فال جيوز اإلنكار على 
فاعلو. ٔتعٌت إذا رأيتو يفعلو فاترٍكو عليو كال تنكر عليو فعلو. لكن جيوز لك أف 
تقوؿ لو: مذىبك خطأ ْتجة كذا ككذا مثال. )من ٤تاضرة األستاذ أيب العباس 

 ىػ( ُُّْين اإلندكنيسي ا١تأريب سنة الطربا
( الفرؽ بُت الرىبة كا٠توؼ: أف ُِٔ/ُ: )الفركؽ اللغوية خوف (ِٔ)

الرىبة لوؿ ا٠توؼ كإستمراره كمن ٍب قيل للراىب راىب النو يدمي ا٠توؼ... 
كقاؿ علي بن عيسى: الرىبة خوؼ يقع على شريطة ال ٥تافة كالشاىد أف نقيضها 
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ا١تخاكؼ مع حصوؿ فائدة كا٠توؼ مع الشك بوقوع الرغبة كىي السالمة من 
الضرر كالرىبة مع العلم بو يقع على شريطة كذا كإف دل تكن تلك الشريطة دل 

 .تقع
( قيل دبر الصالة حيتمل قبل ِٔٓ/ٔ: )الفيض دبر كل صَلة (ّٔ)

السالـ كبعده. كرجح ابن تيمية كونو قبلو، كفيو بعد. كدبر الشئ كل شئ منو ُب 
 واف.دبر كدبر اٟتي

: إف اهلل تعاذل حيب أف يسئل فاسأؿ اهلل كل شيئ! )فيض دعاء (ْٔ)
(: قاؿ عركة بن الزبَت: إين أسأؿ اهلل ُب صالٌب حىت أسألو ا١تلح ُْٓ/ْالقدير 

( عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى ّّّٕإذل أىلي. )ت 
* قاؿ أبو مالزمة اهلل عليو كآلو كسلم: إنو من دل يسأؿ اهلل يغضب عليو. *
كقاؿ ٤تققو  ٗٗٔٗاحملراب: حسنو األلباين. كاٟتديث أخرجو اإلماـ أٛتد 

كقاؿ ٤تققو الشيخ  ٓٓٔٔاألرناؤكط: إسناده ضعيف. كأخرجو اإلماـ أبو يعلى 
كقاؿ: ىذا  َُٕٖحسُت سليم أسد: إسناده حسن. كأخرجو اإلماـ اٟتاكم 

با ا١تليح الفارسي دل يذكرا باٞترح حديث صحيح اإلسناد فإف أبا صاحل ا٠توزم ك أ
إَّنا مها ُب عداد آّهولُت لقلة اٟتديث. كذا قاؿ اٟتاكم. كقاؿ األرناؤكط ُب ٗتريج 

دل يرك عنو غَت  -كىو ا٠تيوزم-(: أبو صاحل ّْٖ/ُٓمسند أٛتد ط الرسالة )
صبيح أيب ا١تليح، فهو ُب عداد آّهولُت، كليس لو غَت ىذا اٟتديث، كىو ٥تتلف 
فيو، فقد ضعفو ابن معُت، كقواه أبو زرعة فقاؿ: ال بأس بو! كأما اٟتافظ ابن 

 حجر فقاؿ ُب "التقريب": لُت اٟتديث. 
عيٍقبىة ٍبن عىاًمرو اٞتٍيهىًٌتٌ ( ُٔٔٗ)ـ : دفن الميت بعد العصر (ٓٔ)

: ثىالىثي سىاعىاتو كىافى رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم يػىنػٍهىانىا أىٍف نيصى  لّْىى ًفيًهنَّ يػىقيوؿي
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أىٍك أىٍف نػىٍقبػيرى ًفيًهنَّ مىٍوتىانىا ًحُتى تىٍطليعي الشٍَّمسي بىازًغىةن حىىتَّ تػىٍرتىًفعى كىًحُتى يػىقيوـي قىائًمي 
ًيلى الشٍَّمسي كىًحُتى تىضىيَّفي )٘تيل( الشٍَّمسي لًٍلغيريكًب حىىتَّ تػىٍغريبى  )ت  .الظًَّهَتىًة حىىتَّ ٘تى

ىذا عند بعض أىل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل (: كالعمل على ّْٖ/ّ
عليو كآلو كسلم كغَتىم يكرىوف الصالة على اٞتنازة ُب ىذه الساعات. كقاؿ ابن 
ا١تبارؾ: معٌت ىذا اٟتديث أف نقرب فيهن موتانا يعٍت الصالة على اٞتنازة ككره 

حىت تزكؿ  الصالة على اٞتنازة عند للوع الشمس كعند غركّٔا كإذا انتصف النهار
الشمس كىو قوؿ أٛتد ك إسحق قاؿ الشافعي: ال بأس ُب الصالة على اٞتنازة 

(: من التأكيالت ُّٗ/ُُب الساعات اليت تكره فيهن الصالة. )أحكاـ اٞتنائز 
البعيدة، بل الباللة قوؿ بعضهم: " قولو: )نقرب( أم نصلي " قاؿ أبو اٟتسن 

نساؽ إليو الذىن من لفظ اٟتديث، قاؿ السندم: " كال خيفى أنو معٌت بعيد، ال ي
بعضهم: يقاؿ "قربه" إذا دفنو، كال يقاؿ: قربه إذا صلى عليو ". كاالقرب أف 
اٟتديث دييل إذل قوؿ أٛتد كغَته أف الدفن مكركه ُب ىذه االكقات. )عمدة 

(: ىذا اٟتديث بعمومو دينع سائر الصلوات ُب ىذه األكقات من ُٗٔ/َُالقارم
 افل كصالة التحية من النوافل.الفرائض كالنو 

( تقوؿ ِْٗ/ٔٓ: )أرشيف ملتقى أىل اٟتديث ذكاء الطفل (ٔٔ)
حفظ  - ُاألستاذة رىب أبو العينُت: ىناؾ عدة أنشطة تنمى الذكاء عند الطفل: 

يساعد على تنشيط الذاكرة كالعقل. ،القراف الكرمي ُب ا١تراحل االكذل من الدراسة 
 - ِأكثر ُب عدة مناسبات بإذف اهلل.  كسوؼ أتكلم عن ىذا ا١توضوع بشكل

القصص تساعد الطفل على التفكَت العلمى كسرد القصص ا٠تيالية ٔتضموف 
اللعب كخاصة األلعاب ا٠تيالية ٢تا  - ّفللخياؿ اثر َب تنمية الذكاء. ،اخالقي 
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النشالات  -الًتبية البدنية  - ْاثر كبَت على تنمية الذكاء لذا جيب تشجيعها. 
 .ا١تدرسية
ما دليل ذلك؟ قاؿ  ذكر اهلل تعالى، سبب للفَلح في كل مجال: (ٕٔ)

 تعاذل: يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبيتيوا كىاذٍكيريكا اللَّوى كىًثَتنا لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 
ةي فىانٍػتىًشريكا ُب اأٍلىٍرًض كى ْٓ]األنفاؿ:  ًَ الصَّالى ابٍػتػىغيوا ًمٍن فىٍضًل اللًَّو [ فىًإذىا قيًضيى

[ ** الذاكر حي كالغافل ميَ! َُكىاذٍكيريكا اللَّوى كىًثَتنا لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى ]اٞتمعة: 
: قىاؿى النَّيبُّ صلى  َْٕٔركل اإلماـ البخارم  عىٍن أىيب ميوسىى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، قىاؿى

. ** الذكر اهلل عليو كسلم: مىثىلي الًَّذم يىٍذكيري رى  ًَ بَّوي كىالًَّذم الى يىٍذكيري مىثىلي اٟتٍىىّْ كىاٍلمىيّْ
عن عبد اهلل بن بسر رضي اهلل عنو أف  ّّٕٓأسهل العمل! ركل اإلماـ الًتمذم 

رجال قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف شرائع اإلسالـ قد كثرت علي فأخربين بشيء أتشبث 
ح( ** كالذكر سبب ١تعية اهلل بو؟ قاؿ: ال يزاؿ لسانك رلبا من ذكر اهلل. )صحي

(: كىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَّيبّْ ُٕٖ/ٗبالعوف كالنصر! ركل اإلماـ البخارم تعليقا )
ٍَ يب  ٍيثيمىا ذىكىرىين كىٖتىىرَّكى : اللَّوي تػىعىاذلى أىنىا مىعى عىٍبًدم حى صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى

 (.ِّٕٗماجة ُب سننو ) شىفىتىاهي. ك اٟتديث أكصلو اإلماـ ابن
( قاؿ ابن بطاؿ: ال جيوز أف يقاؿ ّٕ/َِ: )عمدة القارم بّ رَ  (ٖٔ)

كأما  -ُألحد غَت اهلل رب كما ال جيوز أف يقاؿ إلو. قلَ: النهي عند اإللالؽ. 
كحيتمل أف يكوف النهي للتنزيو  -ِاإلضافة فيجوز كما ُب "أذكرين عند ربك". 

كقيل ىو ٥تصوص بغَت النيب كال يرد ما ُب  -ّكما كرد من ذلك فلبياف اٞتواز. 
القرآف إذ ا١تراد النهي عن اإلكثار من ذلك كاٗتاذ استعماؿ ىذه اللفظة عادة 

 كليس ا١تراد النهي عن ذكرىا ُب اٞتملة.
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( ا٢تم َُِ/َُ: )شرح صحيح البخارل ػ البن بطاؿ رضا بالقدر (ٗٔ)
الدنيا، فإف اهلل تعاذل  كاٟتزف! ال ينبغى للمؤمن أف يكوف مهمومنا بشىء من أمور

قد قٌدر األمور فأحكمها كقٌدر األرزاؽ، فال جيلب ا٢تم للعبد َب الدنيا خَتنا، كال 
يأتيو ٔتا دل يقدر لو، كَب لوؿ ا٢تم قلة رضنا بقدر اهلل كسخطو على ربٌو. كقد كاف 
عمر بن عبد العزيز يقوؿ: اللهم رضٌت بالقضاء، كٌحبب إذٌل القدر حىت ال أحب 

 مي ما أخرت كال تأخَت ما قٌدمَ.تقد
ٍَ عىاًئشىةي رىًضي اللَّوي عىنػٍهىا كىًثَتىةى ُّٔ/ْ: )ا١تنتقى رقية البثرة (َٕ) ( كىكىانى

ٍَ تػىرىل اٍلبىثٍػرىةى الصًَّغَتىةى ُب يىًدىىا فػىتيلً  انى : مىاًلكه ًُب اٍلعيٍتًبيًَّة بػىلىغىًٍت أىنػَّهىا كى حُّ ااًلٍسًتٍقىاًء قىاؿى
: ًإفَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ يػيعىظّْمي مىا يىشىاءي ًمٍن عىلىيػٍهىا  بًالتػٍَّعوًيًذ فػىيػيقىاؿي ٢تىىا: إنػَّهىا صىًغَتىةه فػىتػىقيوؿي

.  صىًغَتو كىييصىغّْري مىا يىشىاءي ًمٍن عىًظيمو
: ٤تدث العصر الشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباين. زاىد العصر (ُٕ)

. كزاىد العصر الشيخ عبد الكرمي كفقيو العصر الشيخ ٤تمد بن صاحل العثيمُت
اٟتميد ا١تسمى بالديك. من زىد الشيخ: )أرشيف ملتقى أىل اٟتديث 

ُب بيَ ليٍت متواضع  -غرب بريدة  -( يعيش ُب حي ) ا٠تبيبية ( ُٕٖ/ِٕ
ليس فيو من مقومات اٟتضارة شيء ألبتة، فهو ال يركب السيارات كال يستعمل 

كلكنو ال يركبو  - لإلنارة !، بل يركب ا٠تيل الكهرباء كال حىت الغاز للطبخ كال
، -اآلف لكرب سنو كألف اهلل ىيء لو من الشباب من يتسابقوف إذل خدمتو 

كيستعمل السراج، كيطبخ على اٟتطىب، كال يستعمل من العمالت إال اٟتديد " 
اٟتديد السعودم ا١تعركؼ " ألهنا خالية من الصور.. كىو بذلك يرجو أف لاير 

حياتو متشبهان ٔتا كانَ عليو حياة أيب القاسم ٤تمد صلى اهلل عليو  يكوف ُب
رضي اهلل  -كسلم كسائر األنبياء كا١ترسلُت كخَت القركف من الصحابة كالتابعُت 



 

 
 

29 

حيث كانَ حياهتم بسيطة دل يظهر فيها شيء من  -عنهم كرٛتهم رٛتة كاسعة 
سجده بسبب إصراره مظاىر اٟتضارة الغربية ا١تعاصرة... كقد ىدمَ الدكلة م

على موقفو فيما يعتربه ككثَتكف نصرة للجهاد كآّاىدين، حيث كاف كل ليلة 
 : َي يصىلُت! قل

يتكلم ُب ذلك ُب ىذا ا١تسجد كحيضره قريبه من األٍلًف من ا١ت
كالشيخ لو مراسالت مع الشيخ ابن الباز كالشيخ العثيمُت كغَتمها. كلو كتاب 

يأجوج كمأجوج" ) رد على الشيخ السعدم ُب تأكلو عنوانو "إبطاؿ دعول ا٠تركج ل
 أف الصُت كأمريكا ىي يأجوج كمأجوج (.

( َِٔ/ٓ: ال يأٌب زماف إال كبعده شر منو! )فيض القدير زمان (ِٕ)
 قيل للحسن: فهذا ابن عبد العزيز بعد اٟتجاج فقاؿ: ال بد للزماف من تنفيس.

ٞتمع، ( الـز ىو آْٖ/ْ: )دركس عمدة الفقو للشنقيطي زمزم (ّٕ)
قالوا: ٝتي زمـز ألف اهلل ٚتع فيو من ا٠تَت كالربكة ما ال جيمعو ُب غَته، كقيل: ألف 
أـ إٝتاعيل ٚتعتو حينما ضرب جربيل ّتناحو فانفجر ا١تاء من ٖتَ رًجل إٝتاعيل 
عليو السالـ فصارت ٕتمع ا١تاء كتقوؿ: ـز ـز ـز ـز فسمي زمزما لذلك، قاؿ 

يعٍت -لصحيح: )) رحم اهلل أـ إٝتاعيل لو تركتها صلى اهلل عليو كسلم كما ُب ا
لكانَ عينا معينا (( ألف اهلل أرسلها فال تنقطع كلكنها زمَ ا١تاء كٚتعتو،  -زمـز

فهذا ا١تاء ا١تبارؾ جعل اهلل عز كجل فيو من الربكة كا٠تصائص ما ال جيعلو ُب غَته؛ 
ا لعاـ لعم كشفاء كُب الصحيح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: )) إهن

سقم (( فمن شرب زمـز لكي يطعم كفاه اهلل جوعو كسد لو مسغبتو ك٣تاعتو كما 
حصل أليب ذر رضي اهلل عنو كأرضاه فقد شرب من زمـز أربعُت يوما حىت أصبح 
الشحم ُب بدنو ؛ كلذلك قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم: )) كما يدريك أهنا 

لو كما يدريك إثبات للشيء ؛ ألنو جاء بأسلوب لعاـ لعم كشفاء سقم ؟ (( كقو 
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تعرفو العرب كقولو عليو الصالة كالسالـ: )) كما يدريك أهنا رقية (( كىذا كلو 
 لتعظيم الشيء يعٍت أم شيء عثرت عليو حىت علمَ أنو رقية.

: جىاءى  ّٕٕ)ـ  السارق، ال إحسان إليو: (ْٕ) ( عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
َى ًإٍف جىاءى رىجيله  : يىا رىسيوؿى اللًَّو أىرىأىٍي رىجيله ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم فػىقىاؿى

 : : «. فىالى تػيٍعًطًو مىالىكى » ييرًيدي أىٍخذى مىاذًل قىاؿى َى ًإٍف قىاتػىلىًٌت؟ قىاؿى : أىرىأىٍي ٍلوي قىاتً » قىاؿى
 .» : َى ًإٍف قػىتػىلىًٌت؟ قىاؿى : أىرىأىٍي َى شىًهيده » قىاؿى : «. فىأىٍن َى ًإٍف قػىتػىٍلتيوي؟ قىاؿى : أىرىأىٍي » قىاؿى

 «.ىيوى ًَب النَّاًر 
( كسئل اٟتسن: ِٔٔ/ِ: )فتح البارم ػ البن رجب سترة الصَلة (ٕٓ)

كاف عبداهلل بن ىل كانوا يرقبوف ُب البعد شيئا ؟ قاؿ: ال أعلمو. كقاؿ ابن ا١تنذر:  
أذرع. كقاؿ عطاء: أقٌل ما يكفيك ثالثة أذرع، كبو  ٔمعقل جيعل بينو كبُت سًتتو 

قاؿ الشافعي. كقاؿ مهنأ: سألَ أٛتد عن الرجل يصلي، كم يكوف بينو كبُت 
القبلة ؟ قاؿ: يدنو من القبلة ما استطاع، ٍب قاؿ: إف ابن عمر قاؿ: صلى رسوؿ 

 كبُت اٟتائط ثالثة أذرع.اهلل ُب الكعبة، فكاف بينو 
( الواقع ال ّْٖ/ٕ: )الفقو اإلسالمي كأدلتو السجارة/الدخان (ٕٔ)

تقل مرتبة التدخُت عن الكراىة أك الكراىة التحرديية، كقد يصبح التدخُت حرامان 
إذا ثبَ ضرره بالنفس أك ا١تاؿ أك كاف ا١تدخن ٤تتاجان إذل ا١تاؿ إلنفاقو على قوتو 

ملبس أىلو كعيالو. كقد حـر اإلباضية التبغ؛ ألنو من  أك قوت أىلو أك ملبسو أك
ـ أمران ٔتنعو كٖترديو كمنع توظيف ُُٗٗا٠تبائث، كأصدرت دكلة إيراف عاـ 

ا١تدخنُت. كقد ذكر الشيخ ٤تمد بن جعفر الكتاين ُب كتابو: حكم التدخُت عند 
كثَتة ا١تًتتبة دليالن على ٖترمي الدخاف، كأباف ا١تفاسد ال ُٕاألئمة األربعة كغَتىم 
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على الدخاف، كأكرد فتاكل علماء ا١تذاىب اإلسالمية بالتحرمي، كناقش أدلة 
 ا١تبيحُت بالتحرمي.

عند ا٢توم إذل  ِ: الراجح تقدمي اليدين على الركبتُتسجود (ٕٕ)
( كقاؿ نافع: كاف ابن عمر ِٕٔ/ُالسجود. ألمور أربعة أك٢تا: )صحيح البخارم 

و مالزمة احملراب: كقد عرفَ من ىو ابن عمر ُب يضع يديو قبل ركبتيو. ]قاؿ أب
اإلقتداء[ كثانيها: أف النيب عليو الصالة كالسالـ هنى عن التشبو بالبعَت. كالبعَت 
يربؾ على ركبتيو ال على يديو. لكن ركبتا البعَت ىي الرجالف ا١تقدمتاف كما ُب 

عليو السالـ  لساف العرب البن منظور. كثالثها: أف راكم تقدمي اليدين أبو ىر
بينما راكم تقدمي الركبتُت أبو كائل عليو السالـ. كقد عرفَ أف أبا ىر غفر اهلل لو 
 ٓكألمو أحفظ الصحابة ٟتديث رسوؿ اهلل عليو الصالة كالسالـ كقد ركل عنو 

آالؼ حديث! كرابعها كىو األخَت: أنو قواه ركاية عائشة عليها السالـ. ** )هنى 
(: قاؿ شيخ اإلسالـ ابن القيم ٖ/ُر على اليدين كالركبة الصحبو ُب مسألة ا٠ترك 

. قلَ: أصاب شيخ " رضي اهلل عنو: " كحديث أيب ىريرة لعل متنو انقلب.. اخل
اإلسالـ أجران كاحدان. فما قالو أقرب إذل الرجم بالغيب منو إذل التحقيق العلمي. 

(  ِٓٓ/ُا١تفاتيح " ) كقد رده الشيخ على القارم رٛتو اهلل تعاذل ُب " مرقاة 
فقاؿ: " كقوؿ ابن القيم أف حديث أيب ىريرة انقلب متنو على راكيو فيو نظر إذ لو 
فتح ىذا الباب دل يبق اعتماد على ركاية راكو مع كوهنا صحيحة " اىػ كصدؽ يرٛتو 

                                                           
هـ وهو  1399إسحاق الحوٌنً األثري سنة  كتبه المحدث المصري الشٌخ العالمة أبو 2

تلمٌذ الشٌخ األلبانً. موجود فً المكتبة الشاملة فالحمد هلل. والكتٌب جزء من كتابه الكبٌر 
"بذل اإلحسان بتقرٌب سنن النسائً أبو عبد الرحمن" )موجود فً المكتبة الوقفٌة معدومة 

  الذي بنعمته تتم الصالحات.فً صٌد الفوائد( فالحمد هلل على كل حال بعد الحمد هلل
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اهلل. فلو فتح ىذا الباب لرد الناس كثَتان من السنن دكَّنا دليل ْتجة أف راكيو أخطأ 
 كلعلو كذا.فيو 

: قرأه بعض إخواننا "السًَّدٌم". كذاؾ داؿ على أنو دل يكثر السدي (ٖٕ)
من تصفح كتب الًتاث. كالصحيح: "السُّدّْم" بضم السُت ككسر الداؿ. إذ ىو 
مأخوذ من السيٌد كذلك ألف الرجل كاف جيلس ُب سٌد باب ا١تسجد. كاعلم إف/أف 

باب النقوؿ ُب اسباب النزكؿ السدم رجالف. السدم الكبَت كالسدم الصغَت. )ل
 ككذا الكليب كأبو صاحل ضعيف.، إف السدم الصغَت كذاب: (ُٕ/ُ

( عن أيب ىريرة عن النيب ِٖٗٔ: )مسند أٛتد بن حنبل سفر (ٕٗ)
صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ما من خارج خيرج يعٌت من بيتو إال بيده رايتاف 

هلل عز ك جل اتبعو ا١تلك برايتو راية بيد ملك كراية بيد شيطاف فإف خرج ١تا حيب ا
فلم يزؿ ٖتَ راية ا١تلك حىت يرجع إذل بيتو كإف خرج ١تا يسخط اهلل اتبعو 

 الشيطاف برايتو فلم يزؿ ٖتَ راية الشيطاف حىت يرجع إذل بيتو. إسناده حسن.
[ ًقيلى ُ: )حدث عنو ابن القيم ُب اٞتواب الكاُب( ]سوء الخاتمة (َٖ)

: آٍه آٍه، الى أىٍستىًطيعي أىٍف أىقيو٢تىىا. ]لًبػىٍعًضًهٍم: قيٍل الى إً  : ِلىوى ًإالَّ اللَّوي، فػىقىاؿى [ كىًقيلى آًلخىرى
. ٍبيَّ قىضىى. ] : شىاٍه ريٍخ، غىلىٍبتيكى : قيٍل الى إًلىوى وّقيٍل: الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، فػىقىاؿى [ كىًقيلى آًلخىرى

: يىا ريبَّ قىائًلىةو يػى  ٍَ *** أىٍينى الطَّرًيقي ًإذلى ٛتىَّاـً ًمٍنجىاًب". ًإالَّ اللَّوي، فػىقىاؿى ٍومنا كىقىٍد تىًعبى
: تىاتًنىا ٍْبيَّ قىضىى. ] : قيٍل الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، فىجىعىلى يػىٍهًذم بًاٍلًغنىاًء كىيػىقيوؿي [ كىًقيلى آًلخىرى

: كىمىا يػى ٓتًًنٍنتىا. حىىتَّ قىضىى ] ، فػىقىاؿى فىعيًٍت مىا تػىقيوؿي كىدلٍى أىدىٍع [ كىًقيلى آًلخىرى ذىًلكى نػٍ
: كىمىا يػيٍغًٍت ٔمىٍعًصيىةن ًإالَّ رىًكٍبتػيهىا ؟ ٍبيَّ قىضىى كىدلٍى يػىقيٍلهىا. ] ، فػىقىاؿى [ كىًقيلى آًلخىرى ذىًلكى

، كىمىا أىٍعًرؼي أى  ةن عىٍتّْ َي لًلًَّو صىالى  [ كىًقيلى آًلخىرى ٕ؟ ٍبيَّ قىضىى كىدلٍى يػىقيٍلهىا. ] ينّْ صىلٍَّي
. كىقىضىى. ] : ىيوى كىاًفره ٔتىا تػىقيوؿي ، فػىقىاؿى : كيلَّمىا ٖذىًلكى ، فػىقىاؿى [ كىًقيلى آًلخىرى ذىًلكى
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[ أىٍخبػىرىين مىٍن حىضىرى بػىٍعضى الشَّحَّاًذينى ًعٍندى ٗأىرىٍدتي أىٍف أىقيو٢تىىا ًلسىاين دييًٍسكي عىنػٍهىا. ]
: لًلًَّو، ًفٍلسه لً  [ كىأىٍخبػىرىين بػىٍعضي التُّجَّاًر عىٍن َُلًَّو. حىىتَّ قىضىى. ]مىٍوتًًو، فىجىعىلى يػىقيوؿي

: ىىًذهً   قػىرىابىةو لىوي أىنَّوي اٍحتيًضرى كىىيوى ًعٍندىهي، كىجىعىليوا يػيلىقّْنيونىوي: الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي، كىىيوى يػىقيوؿي
ا ميٍشًتىو جىيّْده، ىىًذًه كىذىا. حىىتَّ   قىضىى. كىسيٍبحىافى اللًَّو ! كىٍم اٍلًقٍطعىةي رىًخيصىةه، ىىذى

ا ًعبػىرنا ؟ كىالًَّذم خيىٍفىى عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىٍحوىاًؿ اٍلميٍحتىًضرًينى أىٍعظىمي  شىاىىدى النَّاسي ًمٍن ىىذى
 كىأىٍعظىمي.
: ىل ىو قبل الوضوء أك بعده؟ ركل اإلماـ البخارم تعليقا سواك (ُٖ)

نَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم لىٍوالى أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّيًت (: "قىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى، عىًن الَْ/ّ)
ألىمىٍرتػيهيٍم بًالسّْوىاًؾ ًعٍندى كيلّْ كيضيوءو". ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كالذم عند مسلم 

( من حديث أيب ىر أيضا: "عند كل صالة". كالعلماء خيتلفوف ىل ىو ُِٔ)
أف الراجح أف يكوف قبل  -كاهلل أعلم–بعد الوضوء أك قبلو. كالذم يظهر رل 

(: "باب مىا ْٖ/ُالوضوء. ألف "عند" ٔتعٌت "قبل". كما قاؿ اإلماـ البخارم )
(: كىافى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم ُِْيػىقيوؿي ًعٍندى ا٠تٍىالىًء". ٍب أكرد حديث أنس )

: اللَّهيمَّ ًإينّْ أىعيوذي ًبكى مً  نى ا٠ٍتيبيًث كىا٠تٍىبىاًئًث. كُب لفظ: "ًإذىا ًإذىا دىخىلى ا٠تٍىالىءى قىاؿى
(: " دىعىا أىًمَته ٔ/ٖأىرىادى أىٍف يىٍدخيلى". يعٍت: قبل الدخوؿ. ك جاء ُب شعب اإلدياف )

: الى أىعيودي ًإذلى  َي قىاؿى ، كىالطٍَّش ٍبرًيقي ًَ اإٍلً : فػىلىمَّا قػيرّْبى ائًًو قىاؿى ًمنى اأٍليمىرىاًء مىاًلكنا ًإذلى غىدى
ٍيًن ًبٍدعىةه ًعٍندى الطَّعىاـً ". أم قبل األكل.غىدى  : أًلىفَّ غىٍسلى اٍليىدى : دًلى ؟ قىاؿى ، قىاؿى  اًئكى

( ُب حديث ٖٔٔ/ُ: )النهاية ُب غريب األثر سؤال العروس (ِٖ)
ا ؟ فقاؿ: كا٠تىٍَت من امرأةو  بعض الصحابة ] كسيئل عن امرأة تىزٌكج ّٔا: كيف كجىٍدهتى

أكليس ذلك خىٍَتان ؟ قاؿ: ماذاؾ بأٍدفأ للضًَّجيع كال أٍركىل للرَّضيع قػىبَّاءى جىبَّاء قالوا: 
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ا صغَتة الثٍَّديػىٍُت كىي ُب اللغة أشبو بالَّيت ال عىجيز ٢تا كالبىعَت  [ يريد باٞتىبَّاء أهنَّ
م الفىًخذىين.  األجىٌب الذم ال سىناـ لو. كقيل اٞتىبَّاء: القليلة ٟتٍى

اٟتٍىًديث اٍلمىٍرفيوع: " اللهيمَّ  (ِْْ/َُ: )تفسَت ا١تنار سؤال الفقر (ّٖ)
أىٍحًيًٍت ًمٍسًكيننا كىتػىوىفًٍَّت ًمٍسًكيننا، كىاٍحشيٍرين ًُب زيٍمرىًة اٍلمىسىاًكًُت " رىكىاهي اٍبني مىاجىٍو 

 ا٠ٍتيٍدرًمّْ رىًضيى اهللي عىٍنوي، كىصىحَّحىوي كىأىقػىرَّهي 
الذَّىىيبُّ كىاٟتٍىاًكمي ًمٍن حىًديًث أىيب سىًعيدو

. كىقىاؿى اٍبني  كىلىًكٍن ضىعَّفىوي النػَّوىًكمُّ، كىرىكىاهي التػٍّْرًمًذمُّ ًمٍن حىًديًث أىنىسو ًبسىنىدو ضىًعيفو
، كىًفيًو زًيىادىةه ًعٍندى اٟتٍىاًكًم، كىأيٍخرىل ًعٍندى  اٞتٍىٍوزًمّْ: ًإنَّوي مىٍوضيوعه كىخىطَّأىهي السُّييوًليُّ

َى عىٍنوي ػ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ػ أىنَّوي كىافى يىٍستىًعيذي بًاهلًل ًمنى اٍلفىٍقًر، التػٍّْرًمًذمّْ، كىقى  ٍد ثػىبى
َّ عىلىٍيًو رىبُّوي ًبقىٍولًًو: كىكىجىدىؾى عىاًئالن فىأىٍغٌتى ) ا أىٍف يىٍسأىلىوي ٖ: ّٗكىقىًد اٍمنتى ( فىالى يػيٍعقىلي ىىذى

 ػ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ػ مىٍكًفيِّا كىمىاتى مىٍكًفيِّا. أىشىدَّ اٍلفىٍقًر، كىقىٍد عىاشى 
( عىًن اٍبًن عىبَّاسو رفعو قاؿ: َْٖٖ: )مسند البزار شغل بالعلم (ْٖ)

ككاف ليث قد أصابو شبو االختالط  .منهوماف ال يشبعاف لالب علم كلالب دنيا
اٟتديث ال نعلمو كىذا  .كدل يثبَ ذلك عنو فقد بقى ُب حديثو لُت بذلك السبب

يػيٍركىل عىن النَّيبٌ صىلَّى اهلل عىلىيو كىسىلَّم من كجو أحسن من ىذا الوجو. ** )الدرر 
( قاؿ ابن كثَت عن ابن القيم:  َْٖ/ُالكامنة ُب أعياف ا١تئة الثامنة البن حجر 

كاف مالزما لالشتغاؿ ليال هنارا كثَت الصالة كالتالكة حسن ا٠تلق. كثَت التودد ال 
سد كال حيقد. ٍب قاؿ: ال أعرؼ ُب زماننا من أىل العلم أكثر عبادة منو. ككاف حي

 يطيل الصالة جدا كديد ركوعها كسجودىا. 
: مها ُب الصحابة أبو بكر كعمر عليهما السالـ. كمها الشيخان (ٖٓ)

ُب اٟتديث البخارم كتلميذه مسلم صاحبا الصحيحُت. كمها ُب ا١تذىب اٟتنفي 
. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كقد ٝتعَ أناسا ُب إندكنيزيا أبو حنيفة كأبو يوسف
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ٝتوا الشيخُت: األستاذ عبد اٟتكيم بن أمَت عبدٍت كاألستاذ يزيد جواس. كاهلل 
أعلم بأىل العلم. قاؿ تعاذل: "ىو أعلم ٔتن اتقى". كقاؿ: "إَّنا خيشى اهلل من 

 عباده العلماء". 
ٍَ فقد  : إذا قيل لك "أنَ شيعي" كلسَ كماشيعة (ٖٔ) قيل فاسك

قاؿ الشافعي: "رضا الناس غاية ال تدرؾ". كعلَّق عليو شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
فقاؿ: "فعليك باألمر الذم يصلحك فالزمو كدع ما سواه كال تعانو". )مسند أٛتد 

( عن أيب ىريرة: أف رجال شتم أبا بكر كالنيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ِِٔٗ
 عليو كآلو كسلم يعجب كيتبسم فلما أكثر رد عليو جالس فجعل النيب صلى اهلل

يا : بعض قولو فغضب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقاـ فلحقو أبو بكر فقاؿ
؟ رسوؿ اهلل كاف يشتمٍت كأنَ جالس فلما رددت عليو بعض قولو غضبَ كقمَ

قاؿ: انو كاف معك ملك يرد عنك فلما رددت عليو بعض قولو كقع الشيطاف فلم 
ن ألقعد مع الشيطاف ٍب قاؿ: يا أبا بكر ثالث كلهن حق ما من عبد ظلم أك

ٔتظلمة فيغضي عنها هلل عز ك جل إال أعز اهلل ّٔا نصره كما فتح رجل باب عطية 
يريد ّٔا صلة إال زاده اهلل ّٔا كثرة كما فتح رجل باب مسألة يريد ّٔا كثرة اال زاده 

 اهلل عز ك جل ّٔا قلة. حسن لغَته.
( أرفع ُِٖ/َُ: )شرح صحيح البخارل ػ البن بطاؿ أعظمصبر  (ٕٖ)

الصابرين منزلة عند اهلل من صرب عن ٤تاـر اهلل، كصرب على العمل بطاعة اهلل، كمن 
فعل ذلك فهو من خالص عباد اهلل كصفوتو، أال ترل قولو ) صلى اهلل عليو كسلم 

ولو ) صلى اهلل (: ) لن تعطوا عطاءن خَتنا كأكسع من الصرب (. سئل اٟتسن عن ق
عليو كسلم ( حُت سئل عن اإلدياف فقاؿ: ) الصرب كالسماح ( فقيل للحسن: ما 

 الصرب كالسماح ؟ فقاؿ: السماح بفرائض اهلل، كالصرب عن ٤تاـر اهلل.



 

 
 

36 

: ىي سنة منسية. كمغفولة. كمًتككة. كأكثر صَلة اإلستخارة (ٖٖ)
القارئة من ىؤالء ا١تسلمُت غافلوف عنها. فهل أنَ يا أخي القارئ كيا أخىت 

الغافلُت؟! عياذا باهلل. اهلل ا١تستعاف. مع أف صالة اإلستخارة فائدهتا عظيييمة 
جدا؟! كيف ال كاهلل تعاذل جعل األمر الذم صلينا لو صالة اإلستخارة بركة 
عظيمة. كمن الذم يستغٍت عن بركة اهلل؟! كىذا أيوب النيب الصبور عليو السالـ 

َي مؤكدا ٤ترضا: كم من عركس ال يستخَت  قد قاؿ: "ال غٌت يب عن بركتك". قل
اهلل تعاذل قبل ا٠توض ُب اٞتماع؟! بل ىل يوجد من إخوٌب األساتذة ا١تتزكجُت 
كاحد يصلي اإلستخارة قبل ٚتاعو أىلو؟ كلرٔتا إف بارؾ اهلل ُب غشيانو أىلو رزؽ 

َى إف اهلل تعاذل منو أكالدا علماء كبارا مفاتيح للخَت مغاليق للشر؟!  فإف قل
اإلستخارة قبل اٞتماع بدعة فعليك بالتدبر األكثر ُب قولو عليو الصالة كالسالـ: 

: كىافى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم ِّٖٔ)خ  ( فيما ركاه جىاًبر رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى
آًف ًإذىا ىىمَّ بًاألىٍمًر فػىٍليػىرٍكىٍع رىٍكعىتػىٍُتً يػيعىلّْمينىا ااًلٍسًتخىارىةى ُب األيميوًر كيلّْهىا كىالسُّورىًة ًمنى اٍلقيرٍ 

اللَّهيمَّ ًإينّْ أىٍستىًخَتيؾى بًًعٍلًمكى كىأىٍستػىٍقًدريؾى ًبقيٍدرىًتكى كىأىٍسأىليكى ًمٍن فىٍضًلكى : ٍبيَّ يػىقيوؿي 
َى عىالَّ  ، كىالى أىٍقًدري كىتػىٍعلىمي، كىالى أىٍعلىمي كىأىٍن َى اٍلعىًظيًم فىًإنَّكى تػىٍقًدري ـي اٍلغيييوًب اللَّهيمَّ ًإٍف كيٍن

: عىاًجًل أىٍمرًم  يػٍره رل ًُب ًديًٍت كىمىعىاًشي كىعىاًقبىًة أىٍمرًم، أىٍك قىاؿى ا األىٍمرى خى تػىٍعلىمي أىفَّ ىىذى
ا األىٍمرى شىرّّ رل ُب ًديًٍت كىمىعىاًشي كىعى  -كىآًجًلًو  َى تػىٍعلىمي أىفَّ ىىذى اًقبىًة فىاٍقديٍرهي رل كىًإٍف كيٍن

: ُب عىاًجًل أىٍمرًم كىآًجًلًو  فىاٍصرًٍفوي عىٍتّْ كىاٍصرًٍفًٍت عىٍنوي كىاٍقديٍر رلى ا٠تٍىيػٍرى  -أىٍمرًم، أىٍك قىاؿى
حىٍيثي كىافى ٍبيَّ رىضًٍّْت بًًو كىييسىمّْي حىاجىتىوي. إىػ. فقولو "ُب األمور كلها" كقولو "إذا 

عاقال ال جاىال. كإين أعوذ باهلل أف أكوف من ىٌم باألمر" تدبٍر فيهما تدبرا حاذقا 
 اٞتاىلُت. كما استعاذ بو الكليم عليو السالـ.
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عن أيب بكر(: ما من رجل  َٖٔ: )صحيح الًتغيب صَلة التوبة (ٖٗ)
يذنب ذنبا ٍب يقـو فيتطهر ٍب يصلي ٍب يستغفر اهلل إال غفر اهلل لو ٍب قرأ ىذه اآلية 

( إذل  ُّٓفسهم ذكركا اهلل ) آؿ عمراف كالذين إذا فعلوا فاحشة أك ظلموا أن
آخر اآلية )ركاه الًتمذم كقاؿ: حديث حسن. كأبو داكد كالنسائي كابن ماجو 
كابن حباف ُب صحيحو كالبيهقي كقاال: ٍب يصلي ركعتُت. كذكره ابن خزدية ُب 

 صحيحو بغَت إسناد كذكر فيو الركعتُت(
حنيف( . عن عثماف بن ُٖٔ: )صحيح الًتغيب صَلة الحاجة (َٗ)

أف أعمى أتى إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ادع اهلل أف 
يكشف رل عن بصرم قاؿ: أك أدعك؟ قاؿ: يا رسوؿ اهلل إنو قد شق علي ذىاب 
بصرم. فانطلق فتوضأ ٍب صل ركعتُت ٍب قل: اللهم إين أسألك كأتوجو إليك بنبيي 

يا ٤تمد إين أتوجو إذل ريب بك أف يكشف  ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم نيب الرٛتة
رل عن بصرم اللهم شفعو ُب كشفعٍت ُب نفسي. فرجع كقد كشف اهلل عن بصره. 
)ركاه الًتمذم كقاؿ: حديث حسن صحيح غريب كالنسائي كاللفظ لو كابن ماجو 
كابن خزدية ُب صحيحو كاٟتاكم كقاؿ: صحيح على شرط البخارم كمسلم. كليس 

صل ركعتُت" إَّنا قاؿ: فأمره أف يتوضأ فيحسن كضوءه ٍب يدعو  عند الًتمذم "ٍب
 ّٔذا الدعاء. فذكره بنحوه كركاه ُب الدعوات(

( عىٍن أىىًب مىاًلكو ٔٓٓ)ـ  صَلة الضحى = عتق من النار: (ُٗ)
ؿ أبو قا«. ** كيلُّ النَّاًس يػىٍغديك فػىبىائًعه نػىٍفسىوي فىميٍعًتقيهىا أىٍك ميوبًقيهىا » األىٍشعىرًلّْ رفعو: 

مالزمة احملراب: كديكن لك اٟتصوؿ على ىذا اإلعتاؽ بإقامة صالة الضحى. فقد 
: ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم  ِّٕٕركل اإلماـ مسلم  عن عىاًئشىةى تػىقيوؿي

 : ـى عىلىى ًستُّْتى كىثىالىٙتىائىًة مىٍفصً » قىاؿى لو فىمىٍن كىبػَّرى اللَّوى ًإنَّوي خيًلقى كيلُّ ًإٍنسىافو ًمٍن بىًٌت آدى



 

 
 

38 

دى اللَّوى كىىىلَّلى اللَّوى كىسىبَّحى اللَّوى كىاٍستػىٍغفىرى اللَّوى كىعىزىؿى حىجىرنا عىٍن لىرًيًق النَّاًس أىٍك  كىٛتًى
ُتى شىوٍكىةن أىٍك عىٍظمنا عىٍن لىرًيًق النَّاًس كىأىمىرى ٔتىٍعريكؼو أىٍك نػىهىى عىٍن ميٍنكىرو عىدىدى تًٍلكى السّْتّْ 

 «. كىالثَّالىٙتًائىًة السُّالىمىى فىًإنَّوي ديىًٍشى يػىٍومىًئذو كىقىٍد زىٍحزىحى نػىٍفسىوي عىًن النَّاًر 
( عن ميموف بن ْٔٔٓ: )مصنف عبد الرزاؽ صَلة العريان (ِٗ)

مهراف قاؿ: سئل علي عن صالة العرياف فقاؿ: إف كاف حيث يراه الناس صلى 
 صلى قائما. جالسا كإف كاف حيث ال يراه الناس

: ال يصلى على الغائب إال إف دل يصٌل عليو أحد صَلة الغائب (ّٗ)
ُب كلنو. ىذا ىو الراجح عند شيخ اإلسالـ. ذلك ألف النيب عليو الصالة 
كالسالـ دل يرك عنو فيها إال مرة كاحدة ُب صالتو على النجاشي. كىو ُب بلده دل 

  تعاذل. كاهلل أعلم.يصل عليو أحد إذ كاف قومو كافرين فهو مسلم كحده هلل
: رأل اإلماـ الشافعي أف ال تزيد ا١تهادنة على صلح مع الكفار (ْٗ)

أعواـ قياسا على صلح اٟتديبية. كشرط قبولنا لصلح الكفار أف تكوف فيو  َُ
مصلحة للمسلمُت. كال تكوف ذلك إال ُب حاؿ عزة اإلسالـ كا١تسلمُت. فالصلح 

قوة ا١تسلمُت كضعفهم. )راجع تفاسَت يدكر حكمو بُت ثبوتو كعدمو بالنظر إذل 
 اٞتزائرم كالصابوين ُب الواضح(

ًَ عىٍبًد اللًَّو ٍبًن بيٍسرو السُّلىًمىّْ أىفَّ النَِّبَّ صلى صوم السبت (ٓٗ) : عىٍن أيٍخ
 : ٍد » اهلل عليو كسلم قىاؿى ًَ ًإالَّ ًفيمىا افٍػًتيًضى عىلىٍيكيٍم كىًإٍف دلٍى جيًى الى تىصيوميوا يػىٍوـى السٍَّب

كقاؿ: حىًديثه  ِِّْ)د  «.أىحىديكيٍم ًإالَّ ٟتًىاءى ًعنىبىةو أىٍك عيودى شىجىرىةو فػىٍليىٍمضيٍغوي 
مىٍنسيوخه( قاؿ الشيخ األلباين: ىذا ثابَ غَت منسوخ. كإذا كافق يـو عاشوراء يـو 
السبَ فإنو ال يصاـ فيو! كقاؿ عليو الصالة كالسالـ: "من ترؾ شيئا هلل عوضو 

 ( قىاؿى الطّْييبُّ: قىاليوا النػٍَّهيي عىنٍ ِِٖ/ِاهلل لو خَتا منو". ** )ٖتفة األحوذم 
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فٍػرىاًد كىمىا ُب اٞتٍيميعىًة كىاٍلمىٍقصيودي ٥تيىالىفىةي اٍليػىهيوًد ًفيًهمىا، كىالنػٍَّهيي ًفيًهمىا لًلتػٍَّنزًيًو ًعٍندى  اإٍلً
ًَ كىصىٍوـى اٍلكىفَّارىًة،  : يػىتػىنىاكىؿي اٍلمىٍكتيوبى كىاٍلمىٍنذيكرى كىقىضىاءى اٍلفىوىاًئ اٞتٍيٍمهيوًر، كىمىا ايفٍػًتيًضى

اهي مىا كىافىقى سينَّةن ميؤىكَّدىةن كىعىرىفىةى كىعىاشيورىاءى أىٍك كىافىقى ًكٍردنا. كىزىادى اًٍبني اٍلمىلىًك: " كىُب مىٍعنى 
ـي دىاكيدى " فىًإفَّ النػٍَّهيى عىٍن ًشدًَّة  يػٍري الصّْيىاـً ًصيىا جًَّة " أىٍك ُب " خى

كىعىٍشرىةي ًذم اٟتًٍ
اـً كىاٍلًعنىايىًة بًًو حىىتَّ   كىأىنَّوي يػىرىاهي كىاًجبنا كىمىا تػىٍفعىليوي اٍليػىهيودي. قىاؿى اٍلقىارًم: فػىعىلىى ااًلٍىًتمى

ا اٍلوىٍجًو فػىهيوى لًلتػٍَّنزًيًو ٔتيجىرًَّد  ا يىكيوفي النػٍَّهيي لًلتٍَّحرمًًي، كىأىمَّا عىلىى غىٍَتً ىىذى ىىذى
ابػىهىًة... رىكىل التػٍّْرًمًذمُّ ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى  : كىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي اٍلميشى ٍَ قىالى

عى  َى كىاأٍلىحىدى كىااًلثٍػنػىٍُتً ًإخلٍى اًنٍػتػىهىى. قػيٍلَ: قىٍد ٚتًي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىصيوـي ًمٍن الشٍَّهًر السٍَّب
فٍػرىاًد كىالصٍَّوـً بًاعٍ  لىوي بػىٍُتى ىىًذًه اأٍلىحىاًديًث بًأىفَّ النػٍَّهيى ميتػىوىجّْوه ًإذلى اإٍلً اـً مىا قػىبػٍ ًتبىاًر اًٍنًضمى

ـى اٞتٍيميعىةى أىٍف يىصيوـى  أىٍك مىا بػىٍعدىهي، كىيػيؤىيّْديهي أىنَّوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىٍد أىًذفى ًلمىٍن صىا
ًَ بػىٍعدىىىا، كىاٞتٍىٍمعي مىٍهمىا أىٍمكىنى أىٍكذلى ًمٍن النٍَّسًخ. كىأىمَّا ًعلَّةي  ااًلٍضًطرىابً يػىٍوـى السٍَّب

ّ 
ا اٟتٍىًديثى   : ًإفَّ ىىذى فػىييٍمًكني أىٍف تيٍدفىعى ٔتىا ذىكىرىهي اٟتٍىاًفظي ُب التػٍَّلًخيًص. كىأىمَّا قػىٍوؿي مىاًلكو
ٍ رل كىٍجوي كىًذبًًو كىاىللَّوي تػىعىاذلى أىٍعلىمي. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب:  كىًذبه فػىلىٍم يػىتىبػىُتَّ

قدمُت ٘تيل كعن قوؿ الشيخ األلباين تنفر. كاهلل تعاذل أعلم كالنفس إذل أقواؿ ا١تت
 كعلمو أًب. كاٟتمد هلل على ما علم.

: حراـ ال مكركه. كيـو األضحى ضيافة من اهلل صوم العيدين (ٔٗ)
تعاذل. فال ينبغي للعبد أف حيـر نفسو عن ضيافة ربو تبارؾ كتعاذل. كلو نذر إنساف 

. كخالف أف يصـو يـو العيد فاٞتمهور على أف  النذر ال ينعقد كال جيوز لو الصـو
فيو األحناؼ فقالوا: انعقد نذره ككجب الوفاء بو. لكن قاؿ عليو الصالة كالسالـ: 

                                                           
: َهِذِه أََحاِدٌُث ُمْضَطِرَبٌة. وَقاَل اْلَحاِكُم: َولَُه ُمَعاِرٌض بِإِْسَناٍد َصِحٌحٍ   3 ًُّ َسائِ التحفة . َقاَل النَّ
2/282  
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من نذر أف يطيع اهلل فليطعو كمن نذر أف يعصي اهلل فال يعصو. )قالو الشيخ 
 الشنقيطي ُب شرح عمدة األحكاـ(

على "التسع" ال  : ىو صـو تسع ذم اٟتجة. فاإلعتبارصوم عرفة (ٕٗ)
( عىٍن بػىٍعًض أىٍزكىاًج النًَِّبّْ ِّْٗ)د  ، كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب.على الوقوؼ بعرفة

 ٍَ كىافى رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم يىصيوـي ًتٍسعى ًذل : صلى اهلل عليو كسلم قىالى
. ** اٟتًٍجًَّة كىيػىٍوـى عىاشيورىاءى كىثىالىثىةى أىيَّاـو ًمٍن كيلّْ  شىٍهرو أىكَّؿى اثٍػنػىٍُتً ًمنى الشٍَّهًر كىا٠تٍىًميسى

قاؿ أبو مالزمة احملراب: صححو الشيخ األلباين. كاٟتديث أخرجو )حم 
( بنفس السند كقاؿ ٤تققو الشيخ األرناؤكط: ضعيف الضطرابو. فقد ِِّٖٖ

ركم عن ىينيدة كما ىو عند ا١تصنف ىنا، كركم عنو عن أمو عن أـ سلمة، 
، كركم عنو عن حفصة بنَ عمر، َُّك ِٖٗ/ٔقصة الصـو منو فقط  كستأٌب
، كركم عنو عن أـ ا١تؤمنُت دكف كاسطة كدل يسمّْها، كركم عن ِٕٖ/ٔكسيأٌب 

اٟتر بن الصيَّاح عن ابن عمر، كىذاف الطريقاف دل ييذكىر فيهما سول قصة الصياـ. 
. كلفظ ُٕٓ/ِ كمن أجل ىذا االضطراب ضعَّفو الزَّيٍلعي ُب "نصب الراية"

 النسائي: "تسعة من ذم اٟتجة".
عن الكلِب عن أيب  ِْٖ/ِ: ) مسند الفردكس صوم يوم التروية (ٖٗ)

(: ىذا ُُِ/ْصاحل عن ابن عباس( "صـو يـو الًتكية كفارة سنة". )إركاء الغليل 
موضوع آفتو الكلِب كاٝتو ٤تمد بن السائب قاؿ اٟتافظ: ) متهم بالكذب (. 

و لسفياف الثورم: ) كل ما حدثتك عن أىب صاحل فهو  قلَ: قد قاؿ ىو نفس
كذب ( ! أيضا: اٟتديث ّٔذا ا١تعٌت موضوع لكونو خارجا عن ا١تسانيد كالكتب 
ا١تشهورة. قاؿ ابن اٞتوزم كما ُب ) تدريب الراكم (: "ما أحسن قوؿ القائل: إذا 

أنو  رايَ اٟتديث يباين ا١تعقوؿ أك خيالف ا١تنقوؿ أك يناقض االصوؿ فاعلم
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موضوع. قاؿ: كمعٌت مناقضتو لالصوؿ أف يكوف خارجا عن دكاكين االسالـ من 
 ا١تسانيد كالكتب ا١تشهورة".

: )شرح بلوغ ا١تراـ للشيخ عطية ٤تمد سادل صوم يوم عرفة (ٗٗ)
( صـو يـو عرفة يكفر سنتُت. قاؿ العلماء: صـو يـو عرفة يكفر سنتُت ْ/ُّٓ

سَ ُب بلدؾ فصم، أما إذا حججَ ١تن ليس بعرفات، فإذا أنَ دل ٖتج كجل
فعليك أف تفطر، كالسبب أنك متلبس بأنساؾ كبعبادات كالفطر أكذل كأقرب لفعل 
الطاعة. كىذا ٓتالؼ الذم حيضر إذل عرفة للخدمة، كللبيع كالشراء، فهذا يصـو 
إف شاء، يقوؿ بعض العلماء: إف بعض الصحابة كاف صائمان يـو عرفة ُب حجة 

لف كاف يصـو يـو عرفة ُب عرفات، فقيل ٢تم: إف الرسوؿ الوداع، كبعض الس
صلى اهلل عليو كسلم أفطر فيو، فقالوا: كانَ السنة الفطر فيو إبقاءن على 
الضعيف، كأما القوم الذم جيد من نفسو القوة كالنشاط، كيستطيع أداء الواجب 

يكوف  مع الصياـ، فهو خَت إذل خَت، كلكن اٞتمهور ردكا كقالوا: أم إنساف لن
أقول من رسوؿ اهلل، فأجاب اآلخركف كقالوا: رسوؿ اهلل فعل ذلك للتشريع، فيقاؿ 

 ٢تم: كلكنو قاؿ: ) خذكا عٍت مناسككم (.
: بعض العلماء أخرجوىم من ٚتلة العلماء. ذلك لقو٢تم ظاىرية (ََُ)

ُب حديث "ال يبولٌن أحدكم ُب ا١تاء الدائم": إذا باؿ اإلنساف ُب إناء ٍب سكبو ُب 
ء الدائم فإف ذلك ال بأس بو كىو ال ينجس. كأقرب الناس إذل ىذا ا١تذىب: ا١تا

 الشوكاين. فمقبل الوادعي كاأللباين. رٛتهم اهلل تعاذل. )٤تاضرة(
: كل "ظن" ُب القرآف معناه اليقُت إال ُب موضع كاحد ىو ظن (َُُ)

 "اجتنبوا كثَتا من الظن" فمعناه الشك كالريب. قالو الشيخ ٤تمد الشنقيطي ُب
 ٤تاضرتو "منازؿ السائرين".
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( عند َّّ/ُ: )معجم لغة الفقهاء العبادلة الثَلثة/األربعة (َُِ)
الفقهاء: عبد اهلل بن مسعود، كعبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب، كعبد اهلل بن عباس. 
كعند احملدثُت: عبد اهلل بن مسعود، كعبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب، كعبد اهلل بن 

: كعند بعضهم عبد اهلل بن عمرك بن العاص إذ عباس، كعبد اهلل بن الزبَت َي . ]قل
ىو ُب العمر مثل الثالثة. أما ابن مسعود فمن الكبار. كاهلل أعلم. كأما ابن عباس 
فرأس ُب التفسَت. كابن عمر ُب السنة. كابن الزبَت ُب السياسة كالرياسة. كابن 

 عمرك ُب العبادة. كإف كانوا كلهم عبادا كبارا[
الناس يدعو للعركس "بارؾ اهلل لك كبارؾ عليك  : أكثرعروس (َُّ)

كٚتع بينكما ُب خَت". كىذا سنة ٚتيلة شريفة نبوية. لكن نسوا كثَتا سنة أخرل 
شريفة ىي حث العركس على العمل كالنشاط. فركل اإلماـ ابن اٞتعد ُب مسنده 

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيوً  ُِٕٕ اًبرو قىاؿى َى فػىعىلىٍيكى  عىٍن جى ٍل كىسىلَّمى: ًإذىا دىخى
بًاٍلكىٍيًس اٍلكىٍيًس. كأصلو ُب البخارم. كمعٌت اٟتديث: إذا دخلَ على أىلك 

(: الكيس ُٕٔ/ُفعليك ّتماعها. ال تًتكها عبثا بال جدكل. )مقدمة الفتح 
الكيس أم: الولد. يقاؿ كاس إذا كلد كيسا. كقاؿ بن حباف: ا١تراد بالكيس ىنا 

. كسبقو إرل ذلك ابن الغالـ كىو كيس ٥تصوص ألف من ألاؿ الغيبة عن اٞتماع
أىلو فلما اجتمع جامع كاف ذلك من فطنتو. كقيل: ا١تراد ىنا اٞتماع لطلب الولد 

 كالنسل كىي فطنة فاعلو المتثالو السنة.
( ُِّ/ُ: )معجم لغة الفقهاء العشر المبشرون بالجنة (َُْ)

كعثماف، كعلي[ ]الفارساف: للحة، كالزبَت[ ]ا٠تففاء األربعة: أبو بكر، كعمر، 
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: سعيد بن ْ]الغنياف: عبد الرٛتن بن عوؼ، كسعد بن أيب كقاص[ ]٣تاب الدعوة
 زيد[ ]أمُت األمة: أبو عبيدة بن اٞتراح[.

( كاف ُُٖ/ٔ: )فتح البارم البن رجب عشر ذي الحجة (َُٓ)
عشر إذا دخل ال -كىو راكم ىذا اٟتديث، عن ابن عباس  -سعيد بن جبَت 

اجتهد اجتهادان حىت ما يكاد يقدر عليو. كركم عنو، أنو قاؿ: ال تطفئوا 
، عىًن النَّيبّْ ٗٔٗيعجبو العبادة. ** )خ  -مصابيحكم ُب العشر  ( عىًن اٍبًن عىبَّاسو

: مىا اٍلعىمىلي ًُب أىيَّاـً اٍلعىٍشًر أىٍفضىلى ًمنى اٍلعىمىًل ُب ىىذً  ًه، صلى اهلل عليو كسلم أىنَّوي قىاؿى
: كىالى اٍٞتًهىادي ًإالَّ رىجيله خىرىجى خييىاًلري بًنػىٍفًسًو كىمىالًًو فػىلىٍم يػىٍرًجٍع  قىاليوا: كىالى اٍٞتًهىادي ؟ قىاؿى
ًبشىٍيءو. قيل: ا١تراد بالعمل الذكر، كيؤيد ذلك ما ركل الطرباين ُب الكبَت، قاؿ 

من أياـ أعظم عند  ا٢تيثمي: كرجالو رجاؿ الصحيح، عن ابن عباس مرفوعان: ))ما
اهلل كال أحب إذل اهلل العمل فيها من أياـ العشر، فأكثركا فيهن من التسبيح 
كالتهليل كالتحميد كالتكبَت((، كركل أٛتد عن ابن عمر مرفوعان ٨توه، كيؤيد 
التعميم ما كقع من الزيادة بعد األمر باإلكثار من التحميد كالتكبَت ُب حديث ابن 

))كإف صياـ يـو منها يعدؿ صياـ سنة، كالعمل بسبعمائة عباس عند البيهقي: 
 ضعف((. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كحديث البيهقي ضعيف فتنبٍو!

( كالعمل على ىذا عند أىل العلم َُُ/ْ: )ت عقيقة نسيكة (َُٔ)
يستحبوف أف يذبح عن الغالـ العقيقة يـو السابع فإف دل يتهيأ يـو السابع فيـو 

يتهيأ عق عنو يـو حاد كعشرين كقالوا ال جيزئ ُب العقيقة من الرابع عشر فإف دل 
                                                           

ٍل أَنَّ أَْرَوى َخاَصَمْتُه فِى َبْعِض دَ 4218)م  4 ٌْ ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَف ٌْ اِرِه َفَقاَل ( َعْن َسِعٌِد ْبِن َز
قُوُل  ٌَ ِ صلى َّللا علٌه وسلم  اَها َفإِنِّى َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ٌَّ َمْن أََخَذ ِشْبًرا ِمَن » َدُعوَها َوإِ

اَمِة  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َقُه فِى َسْبِع أََرِضٌَن  ِر َحقِِّه ُطوِّ ٌْ  اللَّهُمَّ إِْن َكاَنْت َكاِذَبًة َفأَْعِم َبَصَرَها«. األَْرِض بَِغ
اَء َتْلَتِمُس اْلُجُدَر َتقُوُل أََصاَبْتنِى َدْعَوةُ َسِعٌِد بْ  ٌَ ُتَها َعْم ٌْ ِن َواْجَعْل َقْبَرَها فِى َداِرَها. َقاَل َفَرأَ

اِر َفَوَقَعْت فٌَِها َفَكاَنْت َقْبَرَها. ْت َعلَى بِْئٍر فِى الدَّ اِر َمرَّ َنَما ِهَى َتْمِشى فِى الدَّ ٌْ ٍد. َفَب ٌْ  َز
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(: كالظاىر ّٔ/ُالشاة إال ما جيزئ ُب األضحية. )ٖتفة ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود 
أف التقييد بذلك استحباب كإال فلو ذبح عنو ُب الرابع أك الثامن أك العاشر أك ما 

 ل.بعده أجزأت. كاالعتبار بالذبح ال بيـو الطبخ كاألك
 ّ: موقف علماء ا١تسلمُت ٕتاه ىذا العلم علم إعجاز القرآن (َُٕ)
 -ّغالة ُب األخذ بو.  -ِغالة ُب الرد عليو مطلقا فقالوا: بدعة!  -ُأنواع: 

منصفوف متوسطوف قالوا: إف كاف ذلك ٠تدمة القرآف الكرمي فنعم العلم ىو. كقد  
اٟتمد هلل. )قالو كاف الشيخ ابن البساـ صاحب تيسَت العالـ من ىذا القبيل ك 
 األستاذ أبو العباس الطرباين اإلندكنيسي ا١تأريب حفظو اهلل تعاذل(

( استأذف أبو بكر ُْْْٖ: )حم عليهما السَلم علي وعائشة (َُٖ)
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فسمع صوت عائشة عاليا كىى تقوؿ: 

الثا فاستأذف أبو بكر كاهلل لقد عرفَ اف عليا أحب إليك من أيب كمٌت مرتُت أك ث
فدخل فأىول إليها فقاؿ: يا بنَ فالنة! اال أٝتعك ترفعُت صوتك على رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم. )إسناده حسن من أجل يونس بن إسحاؽ كباقي 

 رجالو ثقات رجاؿ الصحيح(
( ِّْٗ: ذكر أبو داكد ُب سننو )للصحابي "عليو السَلم" (َُٗ)

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو "عىٍن أىىًب سىلىمىةى  ٍَ هىا السَّالىـي قىالى عىٍن عىاًئشىةى عىلىيػٍ
ُتو » كسلم:  قاؿ أبو مالزمة احملراب: ىو  «. ** الى نىٍذرى ًَب مىٍعًصيىةو كىكىفَّارىتيوي كىفَّارىةي ديًى

يب كثَت ُب سنن أيب داكد فارجع إليو إف شئَ. كاٟتمد هلل. كأما "رٛتو اهلل" للصحا
َي لًعىاًئشىةى ٔفتجده ُب الزىد لإلماـ أٛتد ) : قػيٍل (: عىٍن أىيب عىٍبًد اهلًل اٞتٍىدىرلّْ قىاؿى

 ٍَ كىافى : رىًٛتىهىا اللَّوي: كىٍيفى كىافى خيليقي رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ُب أىٍىًلًو؟ قىالى
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حّْشنا كىال صىخَّابنا بًاألىٍسوىاًؽ كىال جيىٍزًم أىٍحسىنى النَّاًس خيليقنا دلٍى يىكيٍن فىاًحشنا كىال ميتػىفى 
: كىذا كثَت ُب كتاب الزىد. َي  بًالسَّيّْئىًة السَّيّْئىةى كىلىًكٍن يػىٍعفيو كىيىٍصفىحي. قل

عمر أك  ،: اختلف العلماء أيهما أفضلعمر بن عبد العزيز (َُُ)
ؿ لو: أكيس القرين؟ كقد قاؿ عليو الصالة كالسالـ: "إف خَت التابعُت رجل يقا

أكيس ك لو كالدة ىو ّٔا بر لو أقسم على اهلل ألبره ك كاف بو بياض فمركه 
فليستغفر لكم". ) ـ ( عن عمر. فقاؿ الذم فٌضل عمر على أكيس: ألف عمر 
أعطي الدنيا فزىد فيها. كقاؿ الذم فضل أكيسان: إف أكيسا لو أعطي الدنيا لزىد 

جيٌرب كمن دل جيرَّب. ** قاؿ أبو  فيها كما زىد عمر. فقاؿ األكؿ: ال ٕتعٍل من
 مالزمة احملراب: كا١تهم قاؿ اهلل تعاذل: إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم. 

: مىًن ِٖٔ ٓ: )مسند ابن اٞتعدالعمل الصالح (ُُُ) ( الزُّبػىٍَت يػىقيوؿي
، فػىٍليػىٍفعىٍل. كقاؿ الشيخ ا ًبيئىةه ًمٍن عىمىلو صىاًلحو لعريفي اٍستىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف تىكيوفى لىوي خى

: دل أجده فيو كلعلو خطأ  َي ُب "ُب قصصهم عربة": ىو ُب مسند اإلماـ أٛتد. قل
من فضيلة الشيخ أك تقصَت مٍت ُب البحث عنو. فاللهم رب زدين علما آمُت. قاؿ 

 الشيخ العريفي: ال يكن لك خبيئة من عمل لاحل!!! كالطاحل عكس الصاحل.
 (َُِٔاألكسط : ما بُت الفجر كللوع الشمس. )ذيل الغداة (ُُِ)
)ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص   ِبْدَعٌة: غسل اليد قبل األكل (ُُّ)

ذىب قوـه إذل استحباب غسل اليد قبل الطعاـ كبعده ١تا  (ِٕ/ُٕكتاب مسلم 
ركاه الًتمذم من حديث سلماف: أنو ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ قاؿ: )) بركة الطعاـ 

و كسلم ػ أنو قاؿ: )) الوضوء قبل الوضوء قبلو كبعده ((. كركم عنو ػ صلى اهلل علي
                                                           

(: علً بن الجعد بن عبٌد الهاشمً موالهم، الجوهري، أبو الحسن: 4/269األعالم )  5
كان ٌتجر بالجواهر، جمع عبد َّللا بن محمد البغوي اثنً عشر  .شٌخ بغداد فً عصره

 جزءا من حدٌثه سماها " الجعدٌات " مشتملة علً تراجم شٌوخه وشٌوخهم.
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الطعاـ ينفي الفقر، كبعده ينفي اللمم ((. كال يصحُّ شيء منهما. ككرىو قبلو ]أم 
قبل األكل[ كثَت من أىل العلم. منهم: سفياف، كمالك، كالليث. كقاؿ مالك: 
ىو من فعل األعاجم. كاستحثوه بعده ]أم بعد األكل[. ** )شعب اإلدياف 

. ( قىاؿى أىبي ٔ/ٖ ا بًاٍلقىًومّْ، كىكىافى سيٍفيىافي يىٍكرىهي اٍلويضيوءى قػىٍبلى الطَّعىاـً و دىاكيدى: لىٍيسى ىىذى
: " دىعىا أىًمَته ًمنى اأٍليمىرىاًء  قىاؿى أىٍٛتىدي: " كىًلذىًلكى مىاًلكي ٍبني أىنىسو كىرًىىوي. ميٍصعىبه يػىقيوؿي

 ًَ : فػىلىمَّا قػيرّْبى ائًًو قىاؿى ،  مىاًلكنا ًإذلى غىدى : الى أىعيودي ًإذلى غىدىاًئكى َي قىاؿى ، كىالطٍَّش ٍبرًيقي اإٍلً
ٍيًن ًبٍدعىةه ًعٍندى الطَّعىاـً " قىاؿى أىٍٛتىدي: " كىكىذىًلكى  : أًلىفَّ غىٍسلى اٍليىدى : دًلى ؟ قىاؿى قىاؿى

، اٍستىحىبَّ تػىرٍكىوي، كىاٍحتىجَّ بًاٟتٍىًديًث الًَّذم عىًن ابٍ  : "  صىاًحبػينىا الشَّاًفًعيُّ ًن عىبَّاسو قىاؿى
ءى، ٍبيَّ إًنَّوي رىجىعى، فىأيٌبى بًالطَّعىاـً فى  ًقيلى كينَّا ًعٍندى النَّيبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىأىتىى ا٠تٍىالى
 : : " دلٍى أيصىلّْ، فىأىتػىوىضَّأى " رىكىاهي ميٍسًلمه. قىاؿى الشَّاًفًعيُّ كىأىٍكذلى لىوي: أىالى تػىتػىوىضَّأي قىاؿى

ٍيًو أىحىبُّ ًإرلىَّ مىا  اآٍلدىاًب أىٍف يػيٍؤخىذى مىا فػىعىلى رىسيوؿي اهلًل فػىيىٍأكيلي اٍلمىٍرءي قػىٍبلى أىٍف يػىٍغًسلى يىدى
: " تػىبػىرَّزى النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  دلٍى يىكيٍن مىسَّ يىديهي قىذىرنا. كاٍبن عىبَّاسو يػىقيوؿي

ـه فىأىكىلى كىدلٍى ديىىسَّ مىاءن ". يػىٍقًضي حىا ًء، ٍبيَّ قػيرّْبى لىوي لىعىا  جىتىوي ًمنى ا٠تٍىالى
( قيل للحسن: اغتابك فالف فبعث ُٔٔ/ّ: )فيض القدير غيبة (ُُْ)

إليو بطبق فيو رلب كقاؿ: أىديَ إرل بعض حسناتك فأحببَ مكافأتك كقاؿ 
ٌب. )فيض القدير ابن ا١تبارؾ: لو كنَ مغتابا الغتبَ أمي فإهنا أحق ْتسنا

(: كقيل للحسن إف اٟتجاج ذكرؾ بسوء فقاؿ: علم ٔتا ُب نفسي فنطق ِّّ/ُ
 عن ضمَتم ككل امرئ ٔتا كسب رىُت.

: )اٞتواب الكاُب(: لىٍو أىٍحسىنى اٍلعىٍبدي التَّدىاًكمى بًاٍلفىاًٖتىًة، الفاتحة (ُُٓ)
َي ٔتى  ٍث ًيًٍت أىٍدكىاءه كىالى أىًجدي لىًبيبنا لىرىأىل ٢تىىا تىٍأًثَتنا عىًجيبنا ُب الشّْفىاًء. كىمىكى كَّةى ميدَّةن يػىٍعًتى
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َي أىًصفي ذىًلكى  َي أيعىاًلجي نػىٍفًسي بًاٍلفىاًٖتىًة، فىأىرىل ٢تىىا تىٍأًثَتنا عىًجيبنا، فىكيٍن كىالى دىكىاءن، فىكيٍن
 ًلمىٍن يىٍشتىًكي أىلىمنا، كىكىافى كىًثَته ًمنػٍهيٍم يػىبػٍرىأي سىرًيعنا.

: شرح لصحيح البخارم. ىو كتاباف. أك٢تما فتح يفتح البار  (ُُٔ)
البارم للشيخ اٟتنبلي ابن رجب تلميذ ابن قيم اٞتوزية. كتب إذل كتاب الصالة 
فهلك كدل يكملو رٛتو اهلل. جاء بعده الشيخ الشافعي ابن حجر اٟتافظ فكتب 
فتح البارم كأكملو كاٟتمد هلل. كقيل للشيخ الشوكاين آّدد أف يكتب شرحا 

قلَ: فإف فتح البارم سيد * صحيح البخارم فقاؿ: ال ىجرة بعد الفتح. ل
الشركح. كقد علمَ أف "عوف ا١تعبود" ك "ٖتفة األحوذم" نقال كثَتا جدا من 

تعاذل أف يرزقنا مثل ما رزقو من  ٔالفتح. فللو در فتح البارم كمؤلفو عسى اهلل
 العلم كا٠تَت كالتقول آمُت.

إذا كاف العدٌك أكثر من ا١تثلُت. لكنو من : جيوز فرار يوم الزحف (ُُٕ)
 َُٓآالؼ كالكفار  ّباب رفع اٟترج. كإال فقد قاتل ا١تسلموف يـو ا١تؤتة كىم 

 آالؼ. )اٞتزائرم(
ٍَ ٖٔٓٓ)ـ  فراش سني، ال شيعي: (ُُٖ) ًإَّنَّىا كىافى : ( عىٍن عىاًئشىةى قىالى

ـي عى   .لىٍيًو أىدىمنا حىٍشويهي لًيفه ًفرىاشي رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم الًَّذل يػىنىا
: كعن عمراف ا١تنقرم قاؿ: قلَ للحسن يوما ُب فقيو حقيقي (ُُٗ)

شيء قالو يا أبا سعيد ليس ىكذا يقوؿ الفقهاء فقاؿ: كحيك كرأيَ أنَ فقيها 
قط ؟! إَّنا الفقيو الزاىد ُب الدنيا الراغب ُب اآلخرة البصَت بأمر دينو ا١تداـك على 

قاؿ حسُت سليم أسد: إسناده صحيح( ** )مصنف ابن . ِْٗعبادة ربو. )دم 

                                                           
ِن  الدعاء بـ "عسى" مشروع بدلٌل قوله تعالى:  6 ٌَ ْهِد ٌَ َك إَِذا َنِسٌَت َوقُْل َعَسى أَْن  َواْذُكْر َربَّ

 [24َربًِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا ]فً الكهف: 
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َي أىبىا بىٍكًر ٍبنى عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن ُُْٕٗأيب شيبة  ( قىاؿى اٟتٍىكىمي إًلبٍػرىاًىيمى: رىأىٍي
: ًإنَّوي لىفىًقيوه   .اٟتٍىاًرًث يػىقيوـي عىلىى الصَّفىا قىٍدرى مىا يػىٍقرىأي الرَّجيلي ًعٍشرًينى كىًمئىةى آيىةو، قىاؿى

( عن عىٍمر ٍبني شيعىٍيبو عىٍن ُّٓ: )قط الصَلةقبل بلة الزوج قُ  (َُِ)
بي عىلىٍيًو اٍلويضيوءي  ٍَ عىاًئشىةى عىًن الرَّجيًل يػيقىبّْلي اٍمرىأىتىوي كىيػىٍلمىسيهىا أىجيًى زىيٍػنىبى أىنػَّهىا سىأىلى

: لىرئتَّىا تػىوىضَّأى النَِّبُّ صلى اهلل عليو كسلم فػىيػيقىبػّْليًٌت  ٍَ  ٍبيَّ ديىًٍضى فػىييصىلّْى كىالى فػىقىالى
: عمرك بن َٗٓيػىتػىوىضَّأي. )زىيٍػنىبي ىىًذًه ٣تىٍهيولىةه كىالى تػىقيوـي ًّٔىا حيجَّةه(. ** )ا١تصنف 

شعيب عن امرأة ٝتاىا أهنا ٝتعَ عائشة تقوؿ كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
: كسلم يتوضأ ككاف خيرج إذل الصالة فيقبلٍت ٍب يصلي فما حي َي دث كضوء( ** قل

لكن كوف النيب عليو الصالة كالسالـ يقبل امرأة قبل الصالة صحيح ثابَ. )قط 
( عىٍن حىٍفصىةى زىٍكًج النَّيًبّْ صلى اهلل عليو كسلم عىٍن رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو َّٓ

: كىذا من باب كسلم أىنَّوي كىافى يػىتػىوىضَّأي لًلصَّالىًة، ٍبيَّ يػيقىبّْلي، كىالى حييًٍدثي كي  َي ضيوءنا. قل
إدخاؿ السركر ُب قلب ا١تؤمن. ككيف ال يسر قلب زكجك كأنَ تقبلها كالقبلة 

: جىاءى أىٍعرىايبّّ ًإذلى النَّيبّْ صلى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا  ( عىٍن عىاًئشىةى ٖٗٗٓرٛتة. )خ  ٍَ قىالى
يىافى؟ فىمىا نػي  : تػيقىبػّْليوفى الصّْبػٍ قىبػّْليهيٍم. فػىقىاؿى النَّيبُّ صلى اهلل عليو اهلل عليو كسلم فػىقىاؿى

 كسلم: أىكى أىٍمًلكي لىكى أىٍف نػىزىعى اللَّوي ًمٍن قػىٍلًبكى الرٍَّٛتىةى ؟!
( قولو "باب َِّ/ٓ: )فتح البارم قبول الهدية من المشركين (ُُِ)

قبوؿ ا٢تدية من ا١تشركُت" أم: جواز ذلك ككأنو أشار إذل ضعف اٟتديث الوارد 
ا١تشرؾ كىو ما أخرجو موسى بن عقبة ُب ا١تغازم أف عامر بن مالك  ُب رد ىدية

الذم يدعى مالعب األسنة قدـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كىو 
مشرؾ فأىدل لو فقاؿ: إين ال أقبل ىدية مشرؾ. اٟتديث رجالو ثقات اال أنو 

 مرسل كقد كصلو بعضهم عن الزىرم كال يصح. 
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( قيل للحسن: ِّٕ/ُ: )شرح السنة القبورقراءة القرآن على  (ُِِ)
؟ قاؿ: كاف يسبح، فأما اآلف فال. كُب اٟتديث دليل على ىل يسبح ىذا ا٠تشب

أنو يستحب قراءة القرآف على القبور، ألنو أعظم من كل شيء بركة كثوابا. ** 
: كالعلماء أنكركا على ىذا  َي  إنو دل يرد عن رسوؿ اهلل عليو الصالة كالسالـ.فقل

 -ْرٛتة.  -ّشفاء.  -ِركح.  -ُ القرآن الكريم، صفاتو: (ُِّ)
ىدل لليت ىي أحسن. كقولو تعاذل "كننزؿ من القرآف ما  -ٓتبياف لكل شيئ. 

ىو شفاء كرٛتة للمؤمنُت" الراجح أف "من" ىنا لبياف اٞتنس ال للتبعيض. فالقرآف  
ماء  كلو شفاء! أما التشفي بو بأف تكتب آيات القرآف ُب قرلاس فأغمس ُب

فشرب فالراجح أنو ٦تنوع غَت مشركع. لكنو من األمور اليت ال بأس أال ينكر 
 عليها. قالو األستاذ أبو العباس الطرباين اإلندكنيسي ا١تأريب. 

: قصر الصالة كاجب على ا١تسافرين ألف النيب عليو قصر الصَلة (ُِْ)
أقرٍت  الصالة كالسالـ دل يتم ُب سفر قط. كقد قاؿ: "أقرٍت صالة السفر" أم

ى ثيمُت أخَتان أف القصر ال جيب علركعتُت ال تزاد. لكن رأل فضيلة الشيخ الع
قاؿ الشيخ: من كاف خارج مولنو كىو ينول العودة  ومن المسافر؟* . ا١تسافر

إذل مولنو فهو مسافر كإف أقاـ فيو سنُت. قاؿ الدكتور أٛتد فريد ُب برنامج "من 
سافر يقصر الصالة بال حٌد. قاؿ ابن عمر: سَت األعالـ": رجح ابن تيمية أف ا١ت

. كاٟتمد هلل.  لو سافرت عشر سنُت لقصرتي
( قاؿ بعض احملدثُت من ّٕ/ُ: )الفركؽ اللغوية قضاء وقدر (ُِٓ)

ا١تتأخرين، ُب جواب من سأؿ عن الفرؽ بُت القضاء كالقدر، كاالمضاء كا١تشيئة، 
متغايرة ُب ا١تعٌت، مًتتبة ُب كاالرادة كا٠تلق: ا١تستفاد من االخبار أف ىذه االشياء 

فا١تشيئة قبل االرادة،  .الوجود، إال أف الظاىر أف االمضاء كا٠تلق ٔتعٌت كاحد
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كاالرادة قبل القدر، كالقدر قبل القضاء، كالقضاء قبل االمضاء، كىو ا٠تلق، كىو 
 ( الفرؽ بُتِِْ/ُإبراز ا١تعدـك ُب الوجود، كتأليفو، كتركيبو. ** )الفركؽ اللغوية 

القدر كالقضاء. القضاء عبارة عن كجود الصور العقلية ٞتميع ا١توجودات بإبداعو 
إياىا ُب العادل العقلي على الوجو االكمل بال زماف على ترتيبها  -سبحانو  -

كالعرضي: الذم باعتبار  .الطورل الذم ىو باعتبار سلسلة العلل كا١تعلومات
يات الطبيعة ا١تنتشرة ُب أفراد أجزاء سلسلة الزمانيات كا١تعدات ْتسب مقارنة جزئ

الزماف، كما قاؿ تعاذل: " كإف من شئ إال عندنا خزائنو ". ** كالقدر: عبارة عن 
ثبوت ٚتيع ا١توجودات ُب العادل النفسي الفلكي على الوجو اٞتزئي مطابقة ١تا ُب 

كقاهتا مواردىا ا٠تارجية الشخصية مستندة إذل أسبأّا اٞتزئية كاجبة ّٔا، الزمة ال
كما قاؿ عز كجل: " كما ننزلو إال بقدر معلـو " كذا حققو احملقق   .ا١تعينة

 الكاشي.
( كىافى اٍبني عيمىرى الى يىٍأكيلي حىىتَّ يػيٍؤتىى ّّٗٓ: )خ قلة األكل (ُِٔ)

: يىا نىاًفعي  َي رىجيالن يىٍأكيلي مىعىوي فىأىكىلى كىًثَتنا فػىقىاؿى ٍل الى تيٍدًخٍل  ٔتًٍسًكُتو يىٍأكيلي مىعىوي فىأىٍدخى
َي النَّيبَّ صلى اهلل عليو كسلم يػىقيوؿي  ٍع اٍلميٍؤًمني يىٍأكيلي ُب ًمعنى كىاًحدو : ىىذىا عىلىيَّ ٝتًى

عىًة أىٍمعىاءو. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: ىذا اٟتديث اٞتميل لو  كىاٍلكىاًفري يىٍأكيلي ُب سىبػٍ
 ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صلى عىٍن أىىًب  ََٓٓسبب الوركد ىو ما ركاه اإلماـ مسلم 

اهلل عليو كسلم ضىافىوي ضىٍيفه كىىيوى كىاًفره فىأىمىرى لىوي رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم 
ٍَ فىشىًربى ًحالىبػىهىا ٍبيَّ أيٍخرىل فىشىرًبىوي ٍبيَّ أيٍخرىل فىشىرًبىوي حىىتَّ شىًربى ًحالىبى  ًبشىاةو فىحيًلبى

ٍبًع ًشيى  اهو ٍبيَّ إًنَّوي أىٍصبىحى فىأىٍسلىمى فىأىمىرى لىوي رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم ًبشىاةو سى
فىشىًربى ًحالىبػىهىا ٍبيَّ أىمىرى بًأيٍخرىل فػىلىٍم يىٍستىًتمَّهىا فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم: 

عىًة أىٍمعىاءو  اٍلميٍؤًمني يىٍشرىبي ًَب ًمعنى كىاًحدو كىاٍلكىاًفري »  بػٍ  «.يىٍشرىبي ًَب سى
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: عند الشافعية من "أبعاض الصالة". كمن ترؾ قنوت الصبح (ُِٕ)
األبعاض فصالتو عندىم صحيحة لكن عليو سجود السهو. كُب اصالحات 
الشافعية: األركاف كالواجبات كاحد. من تركها ال تصح صالتو. كاألبعاض كىي 

ال شيئ على من تركها.  ،ألكؿ. كالسنناثناف ُب الصالة: قنوت الصبح كالتشهد ا
 )٤تاضرة(
( كاف ابن ا١تنكدر يقوؿ: ُْٓ/ْ: )فيض القدير قوة الجماع (ُِٖ)

اللهم قٌو ذىكىرم فإنو منفعة ألىلي. كإَّنا سأؿ قوتو ليخرج من حق زكجتو ال 
 لقضاء النهمة ألف ا١ترأة هنمتها ُب الرجاؿ فإذا عطلها خيف عليها الزنا.

الكامنة ُب أعياف ا١تئة الثامنة البن حجر  : )الدررقوة العلماء (ُِٗ)
( قاؿ ابن كثَت ُب حق ابن القيم: كاف إذا صلى الصبح جلس مكانو َْٖ/ُ

"ىذه غدكٌب لو دل أقعدىا سقطَ قوام". : يذكر اهلل حىت يتعاذل النهار كيقوؿ
ككاف يقوؿ: بالصرب كالفقر يناؿ اإلمامة ُب الدين! ككاف يقوؿ: ال بد للسالك من 

تسَته كترقيو كعلم يبصره كيهديو! ككاف مغرل ّتمع الكتب فحصل منها ما ال مهة 
حيصر حىت كاف أكالده يبيعوف منها بعد موتو دىرا لويال سول ما اصطفوه منها 
ألنفسهم. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: ككاف اإلماـ ابن دقيق العيد يكثر السهر 

لى سهر الليارل. كقالوا: الليل هنار من الليل حىت يكوف دأبو. كقالوا: من للب الع
ٍَ ُب مرادىا  األريب. كحفظَ من الشيخ األلباين: إذا كانَ النفوس كبارا تعب
َي من كالـ حيِت بن أيب كثَت ُب صحيح مسلم: ال يستطاع  األجساـ. كحفظ
العلم براحة اٞتسم. كذكر بعض األساتذة: ال يناؿ العلم براحة اٞتسم. كاألكؿ ىو 

 صحيح مسلم. ا١تذكور ُب
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: لإلماـ الشافعي قوالف قوؿ قدمي كقوؿ جديد. كقولو قوالن (َُّ)
اٞتديد كاف ٔتصر. كليس اٞتديد ناسخا للقدمي دائما. كإَّنا يكوف الفتول مناسبا 

 لألحواؿ كالظركؼ. فالقاعدة تقوؿ: اٟتكم يدكر مع علتو كجودا كعدمان. 
ذلك:   : لفظ كاف يفيد الدكاـ عند كثَت من األعالـ. مثاؿكان (ُُّ)

 كاف عليو الصالة كالسالـ ُب مهنة أىلو إذا كاف ُب بيتو.
: أكرب كتاب كأضخمو كتاب الفنوف. كتبو اإلماـ ابن كتاب (ُِّ)

(: قاؿ ابن ٓٔ/ُعقيل اٟتنبلي. أٝتو: علي بن عقيل بن ٤تمد. )معجم الكتب 
)ٙتاَّنائة(. كقيل أقل من ذلك. لبع ما  ٣ََٖتلد! كقيل:  ََِاٞتوزم عنو: 
كال أعلم ىل كجد شيء ٦تا تبقى منو أـ ال. )كشف الظنوف كجد منو 

: فكل فٌن يكوف ُب ٣تلدين تقريبا  ََْ(: ٚتع فيو أزيد من ُْْٕ/ِ َي فن. قل
٣تلدا. كقاؿ الشيخ األلباين رٛتو اهلل: إذا كانَ النفوس كبارا تعبَ  ََٖإف كاف 

 ُب مرادىا األجساـ.
"العلم صيد كالكتابة قيد! قيٍد : : قالَ العربكتابة العلم (ُّّ)

 صيودؾ بقيد كاثق! 
: قاؿ علي عليو السالـ "خَت الكالـ ما دؿ كقٌل. كال تطٍل كَلم (ُّْ)

فتمٌل!" كقالوا: الكالـ زينه كالسكوت سالمة! فإذا نطقَ فال تكن ٤تذارا/مكثارا! 
فإف ندمَ على السكوت مرة فلتندمٌن على الكالـ مرارا! كقيل: سالمة اإلنساف 

عن أيب سعيد ا٠تدرم رفعو قاؿ:  َِْٕحفظ اللساف. كركل اإلماـ الًتمذم  ُب
إذا أصبح ابن آدـ فإف األعضاء كلها تكفر اللساف فتقوؿ "اتق اهلل فينا فإَّنا ٨تن 

 بك. فإف استقمَ استقمنا كإف اعوججَ اعوججنا". حسن.
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( اٝتو ٤تمد بن السائب قاؿ ُُِ/ْ: )إركاء الغليل الكلبى (ُّٓ)
متهم بالكذب (. قلَ: قد قاؿ ىو نفسو لسفياف الثورم: ) كل ما اٟتافظ: ) 

 حدثتك عن أىب صاحل فهو كذب ( !
( قيل للحسن: إف ناسان ُُّ/ُ: )مرعاة ا١تفاتيح ال إلو إال اهلل (ُّٔ)

يقولوف: من قاؿ ال إلو إال اهلل دخل اٞتنة، فقاؿ: من قاؿ ال إلو إال اهلل فأدل 
(: كقيل لوىب بن َُِ/ُلـو كاٟتكم حقها كفرضها دخل اٞتنة. )جامع الع

منبو أليس ال إلو إال اهلل مفتاح اٞتنة قاؿ: بلى كلكن ما من مفتاح إال كلو أسناف 
فإف جئَ ٔتفتاح لو أسناف فتح لك كإال دل يفتح لك كيشبو ما ركم عن ابن عمر 
أنو سئل عن ال إلو إال اهلل ىل يضر معها عمل كما ال ينفع مع تركها عمل فقاؿ 

 ن عمر: اعمل كال تغًت!اب
: الزحلقة أف ديشي الشيء من أعلى إذل أسفل كأف الم المزحلقة (ُّٕ)

(: ْٔ/ُتنزؿ األحجار من اٞتباؿ إذل الوادم. )حركؼ ا١تعاين بُت األصالة 
تسمى الـ ا١تزحلقة مزحلقةن ألهنا تزحلق عن صدر اٞتملة إذل عجزىا بعد دخوؿ 

 أصلو: لزيده قائم["إٌف" ا١تشددة، ٨تو: إٌف زيدان لقائم. ]
( عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص ْٔٔٔ: )حم ليلة الجمعة (ُّٖ)

". قاؿ األرنؤكط:  مرفوعا: "من مات يـو اٞتمعة أك ليلة اٞتمعة كقي فتنة القرب
(: أخرجو أٛتد ّٓ/ُإسناده ضعيف. لكن قاؿ األلباين ُب أحكاـ اٞتنائز )

الًتمذم من أحد ( من لريقُت عن عبد اهلل بن عمرك، ك ْٔٔٔ - ِٖٓٔ)
الوجهُت، كلو شواىد عن أنس كجابر بن عبد اهلل، كغَتمها، فاٟتديث ٔتجموع 

[. كذكر األلباين من بدع " لرقو حسن أك صحيح. ]راجع " ٖتفة االحوذم
(: قوؿ بعضهم: إف من مات يـو اٞتمعة أك ليلة ِْٓ/ُاٞتنائز )أحكاـ اٞتنائز 
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ٍب ينقطع عنو العذاب كال يعود إذل  اٞتمعة يكوف لو عذاب القرب ساعة كاحدة،
 يـو القيامة.
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو رفعو:  (ّْٕٓ : )مسلمليلة الوباء (ُّٗ) » عىٍن جى

 لىٍيسى عى 
لىةن يػىٍنزًؿي ًفيهىا كىبىاءه الى ديىيرُّ بًًإنىاءو لىٍيًو غىطُّوا اإًلنىاءى كىأىكٍكيوا السّْقىاءى فىًإفَّ ًَب السَّنىًة لىيػٍ

 لىٍيسى عىلىٍيًو كًكىاءه ًإالَّ نػىزىؿى ًفيًو ًمٍن ذىًلكى اٍلوىبىاءً ًغطىاءه أى 
". ]أككوا: شدكا رأس  ٍك ًسقىاءو

 السقاء بالوكاء كىو ا٠تيط[
: زاره يومان سفياف بن عيينة فقاؿ لو: مالك إمام دار الهجرة (َُْ)

النيب رأيَ النيب عليو الصالة كالسالـ ُب ا١تناـ أعطاؾ شيئا. فاتًق اهلل فيما أعطاؾ 
عليو الصالة كالسالـ. فبكى مالك بكاء شديدا. )أنظر: آداب ا١تصافحة للشيخ 

 مربو البنجارم(
: ىو أضعف ا١تذاىب الفقهية عند العلماء. نظران مذىب حنفي (ُُْ)

 إذل أصو٢تم ا١تذىبية. )٤تاضرة(
( عن أيب ْٕٖٓ)حم  مرتل القرآن الكريم، استمْع إليو كثيرا: (ُِْ)

 عليو كآلو كسلم قاؿ: من استمع إذل آية من كتاب ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل
اهلل تعاذل كتب لو حسنة مضاعفة كمن تالىا كانَ لو نورا يـو القيامة. )إسناده 

( عن ابن عباس قاؿ: من استمع إذل آية من كتاب اهلل  ّّٕٔضعيف( ** )دم 
ٛتيد كانَ لو نورا. )إسناده ضعيف فيو عنعنة ابن جريج. كرزين بن عبد اهلل بن 

 ٣تهوؿ(
( ك ُب ىذا اٟتديث فائدة ُٕ/ُ: )الصحيحة مرور بقبر الكافر (ُّْ)

ىامة أغفلتها عامة كتب الفقو، أال ك ىي مشركعية تبشَت الكافر بالنار إذا مر 
بقربه. ك ال خيفى ما ُب ىذا التشريع من إيقاظ ا١تؤمن ك تذكَته ٓتطورة جـر ىذا 
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نيا كلها ٕتاىو ك لو اجتمعَ، ك الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما هتوف ذنوب الد
ىو الكفر باهلل عز ك جل ك اإلشراؾ بو. ]اٟتديث ا١تشار إليو ىو: حيثما مررت 

 بقرب الكافر فبشره بالنار[
( ا١تصافحة تشرع عند ُٓ/ُ: )الصحيحة مصافحة الفراق (ُْْ)

ا١تفارقة أيضا ك يؤيده عمـو قولو صلى اهلل عليو كسلم " من ٘تاـ التحية ا١تصافحة 
ىو حديث جيد باعتبار لرقو ك لعلنا نفرد لو فصال خاصا إف شاء اهلل تعاذل،  " ك

ٍب تتبعَ لرقو، فتبُت رل أهنا شديدة الضعف، ال تلصح لالعتبار ك تقوية اٟتديث 
(. ك كجو االستدالؿ بل  ُِٖٖالسلسلة األخرل " )  "ّٔا، ك لذلك أكردتو ُب 

االستشهاد بو إَّنا يظهر باستحضار مشركعية السالـ عند ا١تفارقة أيضا لقولو 
إذا دخل أحدكم ا١تسجد فليسلم، ك إذا خرج فليسلم،  "صلى اهلل عليو كسلم: 

فليسَ األكذل بأحق من األخرل ". ركاه أبو داكد ك الًتمذم ك غَتمها بسند 
سن. فقوؿ بعضهم: إف ا١تصافحة عند ا١تفارقة بدعة ٦تا ال كجو لو، نعم إف ح

الواقف على األحاديث الواردة ُب ا١تصافحة عند ا١تالقاة جيدىا أكثر ك أقول من 
األحاديث الواردة ُب ا١تصافحة عند ا١تفارقة، ك من كاف فقيو النفس يستنتج من 

ألكذل ُب الرتبة، فاألكذل سنة، ك ذلك أف ا١تصافحة الثانية ليسَ مشركعيتها كا
 األخرل مستحبة، ك أما أهنا بدعة فال، للدليل الذم ذكرنا.

( فهذه األحاديث كلها ُٓ/ُ: )الصحيحة مصافحة باليدين (ُْٓ)
تدؿ على أف السنة ُب ا١تصافحة: األخذ باليد الواحدة فما يفعلو بعض ا١تشايخ 

 ذا.من التصافح باليدين كلتيهما خالؼ السنة، فليعلم ى
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( قاؿ ابن بطاؿ: األخذ ٔٓ/ُُ: )فتح البارم مصافحة بشدة (ُْٔ)
باليد ىو مبالغة ا١تصافحة كذلك مستحب عند العلماء كاَّنا اختلفوا ُب تقبيل اليد 

 فأنكره مالك كأنكر ما ركل فيو كأجازه آخركف.
( قاؿ ابن بطاؿ: ا١تصافحة ٓٓ/ُُ: )فتح البارم مصافحة (ُْٕ)

حسنة عند عامة العلماء كقد استحبها مالك بعد كراىتو. كقاؿ النوكم: ا١تصافحة 
 سنة ٣تمع عليها عند التالقي. 

: ا١تعاصرة حرماف! قالو الشيخ اٟتويٍت حفظو اهلل: اإلماـ معاصرة (ُْٖ)
من داء ا١تعاصرة. فا١تعاصرة  البخارم دل يتعرض فيو أحد بسوء. كاهلًل! إال ما كاف

حرماف كما يقوؿ العلماء. )قالو ُب برنامج "كقاؿ احملدث" نشره موقع علمي ٚتيل 
 "الطريق إذل اهلل"(

( قىاؿى ًإٍسحىاؽي ٍبني إبٍػرىاًىيمى: إفَّ ّْٔ/ِ: )اآلداب الشرعية معانقة (ُْٗ)
 ذىرٍّ أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىبىا عىٍبًد اللًَّو اٍحتىجَّ ُب اٍلميعىانػىقىًة ًْتىًديًث } أىيب 

: نػىعىٍم فػىعىلىوي  : كىسىأىٍلَ أىبىا عىٍبًد اللًَّو عىٍن الرَّجيًل يػىٍلقىى الرَّجيلى يػيعىانًقيوي قىاؿى عىانػىقىوي { قىاؿى
ٍرشىاًد: اٍلميعىانػىقىةي ًعٍندى اٍلقيديكـً  ًمٍن السَّفىًر حىسىنىةه كىقىاؿى الشٍَّيخي أىبيو الدٍَّردىاًء. كىقىاؿى ُب اإٍلً

يًن: فػىقىيَّدىىىا بًاٍلقيديكـً ًمٍن السَّفىًر. كىقىاؿى اٍلقىاًضي: أيٍلًلقى كىاٍلمىٍنصيوصي ًُب  تىًقيُّ الدّْ
ًبًَت أىٍخبػىرىنىا أىبيو نىٍصًر ٍبني  ميوي. كىرىكىل اٍلبػىيػٍهىًقٌي ًُب السُّنىًن اٍلكى قػىتىادىةى السَّفىًر انٍػتػىهىى كىالى

أىنٍػبىأىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن ٍبني إٍٝتىاًعيلى السَّرَّاجي ثنا ييوسيفي ٍبني يػىٍعقيوبى اٍلقىاًضي ثنا سيلىٍيمىافي 
: كىافى ٤تيىمَّدي ٍبني ًسَتًينى يىٍكرىهي اٍلميصىافىحىةى  ٍبني يػىٍعقيوبى ثنا شيٍعبىةي عىٍن غىاًلبو التَّمَّاًر قىاؿى

: كىافى أىٍصحىابي ٤تيىمَّدو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى إذىا اٍلتػىقىٍوا كىذىكىٍرت ذىًلكى لًلشَّ  ٍعيبّْ فػىقىاؿى
 صىافىحيوا، فىًإذىا قىًدميوا ًمٍن السَّفىًر عىانىقى بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا إٍسنىاده جىيّْده.
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: أكؿ كتاب صنف ُب العلم اإلجتماعي. مقدمة ابن خلدون (َُٓ)
 ة ٦تتعة. فللو در الشيخ رٛتو اهلل تعاذل.ككانَ تصانيفو عجيبة رائع

 للدكتور سعد بن عبد اهلل آؿ ٛتيد: )فتاكل حديثية المقلون (ُُٓ)
( ىؤالء الركاة الذين ٢تم أحاديث كثَتة البد أف ٕتد العلماء تكلموا عنهم، ٖٔ/ُ

كإَّنا الذين دل يتكلم عنهم العلماء ُب الغالب ىم ا١تقلوف الذين ليس للواحد منهم 
(: مرتبة "مقبوؿ" كىم ٔ/ِث كاٟتديثيُت. )ضوابط اٞترح كالتعديل سول اٟتدي

 ا١تقٌلوف من الركاية.
( ا١تكثركفى منى َِٗ/ُ: )شرح التبصرة كالتذكرة المكثرون (ُِٓ)

، كعائشةي الصّْدّْيقىةي  ، كعبدي اهلًل بني عمرى الصحابًة عًن النَّيبّْ ستةه: أنسي بني مالكو
َي أيب بكرو الصّْدّْيًق، كعبدي  ، كجابري بني عبًد اهلًل، كأبو ىريرةى، كأكثري بن اهلًل بني عباسو

: فهم ا١تالزموف  َي السّْتًَّة حديثان أبو ىريرةى، قاؿى ذلكى أٛتدي بني حنبلو كغَتهي. ]قل
الثالثة )أبو ىر. عائشة. أنس( كاثناف من عباد اهلل )ابن عباس كابن عمر( ككاحد 

جابر بن ٝترة عليهم السالـ كرضي عنهم[  ابن عبد اهلل )جابر بن عبد اهلل( كليس
 ٓ(: ىذا كالـي بىًقيّْ بًن ٥تىٍلىدو: إفَّ أكثرىم أبو ىريرةى )َِٗ/ُ** )شرح التبصرة 
( ٍبَّ أنسه َّٔحديثان( ٍبَّ ابني عمرى )ألفي حديثو ك  ّْٕآالًؼ حديثو ك 

حديثان(.  َُْٓ( ٍبَّ جابره )َُٔٔ( ٍبَّ ابني عباسو )َُِِ( ٍبَّ عائشةي )ِِٖٔ)
كليسى ُب الصحابًة مىٍن يزيدي حديثوي على ألفو إالَّ ىؤالًء، كأبو سعيدو ا٠تدرمُّ، فإنَّوي 

 ركل ألفان كمائةن كسبعُتى حديثان.
( عن أيب ذر قاؿ: قاؿ ُِِّ: )الًتمذم المَلئكة )عددىم( (ُّٓ)

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: إين أرل ما ال تركف كأٝتع ما ال تسمعوف 
أصابع إال كملك كاضع جبهتو  ْلَ السماء كحق ٢تا أف تئط ما فيها موضع أ
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ساجدا هلل لو تعلموف ما أعلم لضحكتم قليال كلبكيتم كثَتا كما تلذذًب بالنساء 
على الفرش ك٠ترجتم إذل الصعدات ٕتأركف إذل اهلل )لوددت أين كنَ شجرة 

 تعضد(. قاؿ الشيخ األلباين: حسن دكف قولو "لوددت".
الى يػىقيولىنَّ أىحىديكيٍم عىٍبًدل. فىكيلُّكيٍم عىًبيدي : » َُِٔ: ]ـ والنام (ُْٓ)

. كىلىًكٍن لًيػىقيٍل سىيًّْدل  ...  َُّٔ«. اللًَّو كىلىًكٍن لًيػىقيٍل فػىتىالى. كىالى يػىقيًل اٍلعىٍبدي رىىبّْ
ا اإًلٍسنىاًد كىًَب حىًديًثًهمىا  اٍلعىٍبدي ًلسىيًّْدًه مىٍوالىلى  كىالى يػىقيلً » ًكالىمهيىا عىًن األىٍعمىًش ًّٔىذى

)شرح النوكم «[ فىًإفَّ مىٍوالىكيمي اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ » كىزىادى ًَب حىًديًث أىىًب ميعىاًكيىةى «. 
( فػىلىٍيسى ُب قػىٍوؿ اٍلعىٍبد: سىيًّْدم ًإٍشكىاؿ كىالى ليٍبس، أًلىنَّوي يىٍستػىٍعًملوي غىٍَت اٍلعىٍبد ِّْ/ٕ

مى، فىًإفَّ اٍلمىٍوذلى كىقىعى عىلىى ًستَّة عىشىر كىاأٍلىمىة، كىالى   بىٍأس أىٍيضنا ًبقىٍوًؿ اٍلعىٍبد ًلسىيًّْدًه: مىٍوالى
(: كُب اٟتديث َُٖ/ٓمىٍعٌتى سىبىقى بػىيىاهنىا، ًمنػٍهىا النَّاًصر كىاٍلمىاًلك. )فتح البارم 

ش جواز إلالؽ "موالم" أيضا كأما ما أخرجو مسلم كالنسائي من لريق األعم
عن أيب صاحل عن أيب ىريرة ُب ىذا اٟتديث ٨توه كزاد كال يقل أحدكم موالم فإف 
موالكم اهلل كلكن ليقل سيدم فقد بُت مسلم االختالؼ ُب ذلك على األعمش 
كأف منهم من ذكر ىذه الزيادة كمنهم من حذفها كقاؿ عياض: حذفها أصح كقاؿ 

ًتجيح للتعارض مع تعذر اٞتمع القرليب: ا١تشهور حذفها قاؿ: كإَّنا صرنا إذل ال
كعدـ العلم بالتاريخ. انتهى. كمقتضى ظاىر ىذه الزيادة أف إلالؽ السيد أسهل 
من إلالؽ ا١توذل كىو خالؼ ا١تتعارؼ فإف ا١توذل يطلق على أكجو متعددة منها 
األسفل كاألعلى كالسيد ال يطلق إال على األعلى فكاف إلالؽ ا١توذل أسهل 

(: كعن مالك ٗتصيص َُٖ/ٓراىة كاهلل أعلم. )فتح البارم كأقرب إذل عدـ الك
يا سيدم كال يكره ُب غَت النداء. )شرح النوكم : الكراىة بالنداء فيكره أف يقوؿ

(: نػىقىلى اٍلقىاًضي عىٍن مىاًلك أىنَّوي كىرًهى الدُّعىاء ًبسىيًّْدم، كىدلٍى يىٍأًت تىٍسًميىة اللَّو ِّْ/ٕ
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( قاؿ ْٗ/ٕ اٍلقيٍرآف، كىالى ُب حىًديث ميتػىوىاتًر. )إكماؿ ا١تعلم تػىعىاذلى بًالسَّيًّْد ُب 
القاضى: بُت َب اٟتديث العلة َب ذلك من اشًتاؾ اللفظ بُت ا١تخلوؽ كا٠تالق، 
كأف الربوبيوى إَّنا ىى حقيقة هلل تعاذل، فيجب للعبد ا١تربوب أال يسامح بتسميتو 

 بذلك كندائو بذلك ْتاؿ.
( عىٍن عىٍبًد اهلًل، َِّٓليس جيدان. )خ : ىذا نسيُت آية كذا (ُٓٓ)

: قىاؿى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم بًٍئسى مىا ألىحىًدًىٍم أىٍف يػىقيوؿى  َى : قىاؿى ٍي َي آيىةى كى نىًسي
َى بىٍل نيسّْيى كىاٍستىٍذًكريكا اٍلقيٍرآفى فىًإنَّوي أىشىدُّ تػىفىصّْينا ًمٍن صيديكًر الرّْجىاًؿ ًمنى النػَّعىمً  ٍي . كىكى

: ككذلك قاؿ النيب عليو الصالة كالسالـ. )خ  َي : َّٖٓ]قل ٍَ ( عىٍن عىاًئشىةى، قىالى
: يػىٍرٛتىيوي اللَّوي  عى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم رىجيالن يػىٍقرىأي ًُب سيورىةو بًاللٍَّيًل فػىقىاؿى ٝتًى

َي أيٍنًسيتػيهىا ًمٍن سيو  ا آيىةن كيٍن ا[لىقىٍد أىذٍكىرىين كىذىا كىكىذى  رىًة كىذىا كىكىذى
( كاف عمر ََُ/ِ: )غريب اٟتديث للخطايب نكاح الصغيرة (ُٔٓ)

قد خطب إذل علي ابنتو أـ كلثـو فقاؿ علي: إهنا صغَتة كإين مرسلها إليك حىت 
تنظر إذل صغرىا فأرسلها إليو فلما نظر إليها قاؿ: قد رضيَ اٟتلة يكٍت بذلك 
عنها كقد يكٌت عن النساء بالثياب كاللباس. ** خطب أبو بكرو كعمر رضي اهلل 

: إهنا صغَتة، فخطبها علٌي؛ ما فالمة رضي اهلل عنها، فقاؿ رسوؿ اهلل عنه
فزٌكجها منو. ** كلدت فالمة رضي اهلل عنها قبل ا١تبعث بقليل، كتوفيَ سنة 

، سنة ِٓأك  ِْبأربعة أك ٜتسة أشهر، عن عمر  بعد كفاة النيب  ُُ
يب ُب ترٚتتها ُب ذم القعدة أك قبلها )كما ذكر الذى ِسنة  كتزٌكجها علٌي 

سنة. كتقديرم أف خطبة  ُٔأك  ُُٓب سَت أعالـ النبالء(، فعمرىا عند زكاجها 
أيب بكر كعمر كعلي رضي اهلل عنهم لفالمة رضي اهلل عنها كانَ بعد ا٢تجرة إذل 

عن عمر  ُّسنة  . ** كمات أبو بكر ق ِا١تدينة كقبل ذم القعدة سنة 
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سنة. ** كمات  ّٔاف الفارؽ بينهما سنة، فك ِٓسنة، فعمره حُت خطبها  ّٔ
سنة، فكاف  ِْسنة، فعمره حُت خطبها  ّٔعن عمر  ِّسنة  عمر 

، ككلد قبل البعثة بعشر َْسنة  سنة. ** كمات علٌي  ِٔالفارؽ بينهما 
كاٟتمد  سنُت. ٕأك  ٔسنة، فكاف الفارؽ بينهما  ِِسنُت، فعمره حُت تزٌكجها 

 . )ملتقى أىل اٟتديث(هلل الذم بنعمتو تتٌم الصاٟتات
( قاؿ رجل من بٍت ُْٕ/ٕ تفسَت ابن كثَت) النوم، كم ساعة؟: (ُٕٓ)

٘تيم أليب: يا أبا أسامة، صفة ال أجدىا فينا، ذكر اهلل قوما فقاؿ: } كىانيوا قىًليال 
. فقاؿ لو أيب: لوىب  ًمنى اللٍَّيًل مىا يػىٍهجىعيوفى {، ك٨تن كاهلل قليال من الليل ما نقـو

 نعس، كاتقى اهلل إذا استيقظ. ١تن رقد إذا
: بعض إخواننا زعم أف معناه "يدا بيد" )التقابض(. ىاء وىاء (ُٖٓ)

(: الشرطى ُب األمواؿ الرّْبىوًيَّة التعيُتي من َُْ/ْلكن قاؿ ُب فيض البارم )
، ًلمىا عند مسلم ُب حديث عيبىادة: «ىاءى، كىىاءى »اٞتانبُت، كىو ا١تراد من قولو: 

كقاؿ الكشمَتم ا٢تندم ُب العرؼ الشذم «. ىاء، كىىاءى » ، بدؿ:«عيننا بعُت»
( قاؿ أبو حنيفة: إف النقدين جيب القبض بالرباجم فيهما َٔ/ّشرح الًتمذم )

كأما سائر األشياء الربوية فيكفي التعيُت فيها، كأما ما ُب حديث الباب من لفظ 
لنقداف فال تعيُت فيهما يدان بيد فمراده التعيُت ١تا ُب مسلم: ) عينان بعُت (، كأما ا

إال بالقبض بالرباجم ُب آّلس، كأما قبض رأس ا١تاؿ ُب السلم فأيضان ضركرم 
 عندنا لكنو ال جيب ُب ٣تلس العقد بل قبل تفرؽ األبداف.

رىًضيى اللَّوي  ( عىٍن عىاًئشىةى ِٖٓٓ)خ  ىدية، تقبلها أو تردىا؟: (ُٗٓ)
ٍَ  عىنػٍهىا عليو كسلم يػىٍقبىلي ا٢ٍتىًديَّةى كىييًثيبي عىلىيػٍهىا. **  كىافى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل: قىالى

أنو ١تا زار الشيخ سفياف نور ا١تكي ُب العريب أبو زيداف أخونا اٟتبيب كحدث 
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أىداه مقالتو "حكم مصافحة ا١ترأة األجنبية" فقبلها الشيخ ٍب إنو  ،معهده ٔتاالعٍ 
نوانو "آداب ا١تصافحة" أتى بكتاب ألفو أخوه الكبَت الشيخ نور الدين ا١تكي ع

كتاب ، كىي  . فحمد اهلل تعاذل على ىذه النعمةالعريب فأىداه ألخينا أيب زيداف
كخَت جليس ُب الزماف كتاب. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: كىو الذم  ،علمي

عىٍن سىادلًً ٍبًن عىٍبًد اللًَّو عىٍن أىبًيًو  ِّْٓاختاره ابن عمر. فقد ركل اإلماـ مسلم 
رضى اهلل عنو  رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم كىافى يػيٍعًطى عيمىرى ٍبنى ا٠تٍىطَّابً أىفَّ 

. فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اللًَّو : اٍلعىطىاءى فػىيػىقيوؿي لىوي عيمىري  أىٍعًطًو يىا رىسيوؿى اللًَّو أىفٍػقىرى ًإلىٍيًو ًمٌتّْ
ا اٍلمىاًؿ خيٍذهي فػىتىمىوٍَّلوي أىٍك تىصى » صلى اهلل عليو كسلم:  دٍَّؽ بًًو كىمىا جىاءىؾى ًمٍن ىىذى

َى غىيػٍري ميٍشًرؼو كىالى سىاًئلو فىخيٍذهي كىمىا الى فىالى تػيٍتًبٍعوي نػىٍفسىكى  قىاؿى سىادًله: فىًمٍن «. كىأىٍن
ٍيئنا أيٍعًطيىوي.  ٍيئنا كىالى يػىريدُّ شى كُب  -إىػ–أىٍجًل ذىًلكى كىافى اٍبني عيمىرى الى يىٍسأىؿي أىحىدنا شى

! من أعطاؾ عطاء بغَت مسألة فاقبليو ديث ضعيف لفظو: "يا عائشةالباب ح
 فإَّنا ىو رزؽ عرضو اهلل إليك". ) حم ىق ( عن عائشة ) ضعيف ( 

( ُُّ/ُ: )عمدة القارم شرح صحيح البخارم الهم والحزن (َُٔ)
ف قاؿ ا٠تطايب: كأكثر الناس ال يفرقوف بُت ا٢تم كاٟتزف كمها على اختالفهما يتقاربا

ُب ا١تعٌت. إال أف اٟتزف إَّنا يكوف على أمر قد كقع. كا٢تم إَّنا ىو فيما يتوقع كال 
(: الغم ٔتعٌت اٟتزف. ك ّٔٔ/ِيكوف بعد. ** أما "الغٌم" ففي ا١تعجم الوسيط )

"اغتم": تغطى كحزف كاحتبس نفسو عن ا٠تركج. كأصل الغم: السًت. كما قاؿ 
 الراغب كاٟتمد هلل.

: بعض الناس إذا قيل لو "جزاؾ اهلل خَتا" قاؿ: كأيضا. وإياكم (ُُٔ)
كبعضهم قاؿ: كإياكم. كبعضهم قاؿ: بارؾ اهلل فيكم. فما با٢تم؟ ركل اإلماـ ابن 

، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى: رىأىل عىلىى عيمىرى  ّٖٓٓماجو  عىًن اٍبًن عيمىرى
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: ثػىٍوبي  : قىًميصنا أىبٍػيىضى فػىقىاؿى : الى، بىٍل غىًسيله. قىاؿى كى ىىذىا غىًسيله أىـٍ جىًديده ؟ قىاؿى
ٍَ شىًهيدنا. ** قاؿ أبو مالزمة احملراب: ىكذا  يدنا، كىمي ا، كىًعٍش ٛتًى اٍلبىٍس جىًديدن
جواب عمر "بل غسيل" على اليقُت. لكن ُب مسند أيب يعلى ىو على الشك 

يم أسد: إسناده صحيح( (: قاؿ: حسبَ أنو قاؿ: غسيل. )حسُت سلَِْ/ٗ)
(: فقاؿ: أجديد ثوبك أـ غسيل؟ فقاؿ فال أدرم ما رد ٖٖ/ِك عند أٛتد )

عليو. )رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت لكن أعلو األئمة اٟتفاظ... كمع ذلك فقد 
صححو ابن حباف كالبوصَتم ُب زكائد ابن ماجو جريا منهما على ظاىر اإلسناد 

ف لو شاىدا(.   كىل اٟتديث صحيح؟ كحسنو اٟتافظ ُب ٗتريج اإلذكار أل
، ُِْ/ٗ)السنن الكربل للنسائي  (: قىاؿى أىبيو عىٍبًد الرٍَّٛتىًن: كىىىذىا حىًديثه ميٍنكىره

أىٍنكىرىهي حيىٍِتى ٍبني سىًعيدو اٍلقىطَّافي عىلىى عىٍبًد الرَّزَّاًؽ، دلٍى يػىٍركًًه عىٍن مىٍعمىرو غىيػٍري عىٍبًد الرَّزَّاًؽ، 
، كىقىٍد رىكً  ا اٟتٍىًديثي عىٍن مىٍعًقًل ٍبًن عىٍبًد اهلًل، كىاٍختيًلفى عىلىٍيًو ًفيًو فػىريًكمى عىٍن مىٍعًقلو مى ىىذى

ا اٟتٍىًديثي لىٍيسى ًمٍن حىًديًث الزٍُّىرًمّْ،  عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى ٍبًن سىٍعدو، عىًن الزٍُّىرًمّْ ميٍرسىالن، كىىىذى
اب عمر لدعاء النيب عليو الصالة كالسالـ )لب كىاللَّوي أىٍعلىمي.   كزاد الطرباين جو 

: "كىًإيَّاؾى يىا رىسيوؿى اللًَّو". كىذا موضع الشاىد فافهٍم!ُِْٖٗ  (: قىاؿى
( ركل النسائي ِٖ/ُ: )شرح سنن ابن ماجو ركعات ٖالوتر  (ُِٔ)

كاف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال يسلم ُب ركعيت الوتر كقاؿ : عنها قالَ
سن: إف ابن عمر كاف يسلم ُب الركعتُت من الوتر ؟ فقاؿ عمر:  اٟتاكم: قيل للح

كاف افقو منو. ككاف ينهض ُب الثانية بالتكبَت، كقاؿ الطحاكم بإسناده عن عبد 
الرٛتن بن أيب زايد عن أبيو قاؿ: ادعيَ عن الفقهاء السبعة اف الوتر ثالث ال 

 يسلم اال ُب آخرىن.
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ٍَ ( عىٍن عى ٕٔٓٓ: )ـ وسادة سنية أثرية (ُّٔ) كىافى ًكسىادىةي : اًئشىةى قىالى
ـي عىلىيػٍهىا بًاللٍَّيًل ًمٍن أىدىـو  رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم الَّىًت يػىتًَّكئي عىلىيػٍهىا/ يػىنىا

 ُْْٗ)األدـ: ٚتع أدمي كىو اٞتلد ا١تدبوغ( ك عند أيب داكد  .حىٍشويىىا لًيفه 
ٍَ ًضٍجعىةي رىسيوًؿ اللًَّو صل : كىانى ٍَ .قىالى  ى اهلل عليو كسلم ًمٍن أىدىـو حىٍشويىىا لًيفه

: إذا كلد ألخيك كلد ماذا تقوؿ لو؟ أخربنا اإلماـ النوكم والدة (ُْٔ)
( عن ُّٕ/ِ: صحيح األذكار للنوكم لسليم ا٢تالرل ُّْٗب أذكاره )ص 

اٟتسن البصرم أنو عٌلم إنسانا ُب الدعاء ١تن كلد لو كلده: "بىارىؾى اهللي لىكى ًُب 
ىٍوىي 
، كىشىكىٍرتى الوىاًىبى ا١ت َى ًبرَّهي".  ،وًب لىكى  كبػىلىغى أشيدَّهي، كىريزًٍق

( ّ/ُّٓ: )شرح بلوغ ا١تراـ للشيخ عطية ٤تمد سادل يوم عرفة (ُٓٔ)
[ أنو ٝتي عرفة؛ ألف أبانا آدـ ُُب تاريخ ا١تناسك: ] -كما يقولوف-يـو عرفة 

ض، كاختلف ىو عليو كعلى نبينا الصالة كالسالـ ١تا نزؿ من السماء إذل األر 
كحواء، ساح ُب األرض ما شاء اهلل ٍب لقيها ُب ذلك ا١تكاف فتعارفا فسمي عرفة، 
ىذا القوؿ األكؿ، كأعتقد أف ىذا بعيد، فما ىو الذم فرؽ بينهما ١تا نزال من اٞتنة 

[ القوؿ الثاين: ُب سبب تسميتو بعرفة أف إبراىيم ا٠تليل عليو ِكمها نزال معان؟! ]
صالة كالسالـ ١تا بٌت البيَ كأيمر أف يؤذف ُب الناس باٟتج، قاؿ: } كعلى نبينا ال

نىا { ]البقرة: [، فأرسل اهلل لو جربيل كخرج معو ُِٖرىبػَّنىا كىأىرًنىا مىنىاًسكىنىا كىتيٍب عىلىيػٍ
إذل مٌت، كبٌُت لو مواقع اٞتمرات، كذىب معو إذل ا١تشعر اٟتراـ، كأخَتان ذىب معو 

١توقف، ٍب قاؿ لو: )أعرفَ ا١تناسك؟ قاؿ: عرفَ( فسميَ إذل عرفات، كبٌُت لو ا
[ كىناؾ قوؿ ثالث ّعرفات؛ ألنو استعرفو على ما عٌرفو عليو من ا١تناسك. ]

كىو: أنو ٝتي عرفات؛ ألف العادل اإلسالمي يأٌب من كل فج عميق فيتعارفوف ُب 
ذلك ا١تكاف، كمهما يكن من سبب التسمية فقد أصبحَ اآلف كلمة عرفة 
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هورة، كعرفات علم كتنوسي فيو الوصف، كما تقوؿ: العباس كالضحاؾ، مش
فالعباس: قد يكوف بشوش الوجو، فتنوسي كصف العبوسة فيو، كأصبح علمان، 
كالضحاؾ: قد يكوف عابس الوجو كئيبان، فتنوسي كصف الضحك فيو كأصبح 

 علمان.
 

 دعاء طالب العلم: 
 ْتاللك عن حرامك. كبالعلم عن الدنيا.اللهم شغٍلنا بالعلم تشغيال. اللهم أغننا 

اٟتمد هلل ىذا من فضل ريب. ليبلوين أأشكر أـ  اهلل أكرب كبَتا كاٟتمد هلل كثَتا.
اللهم يا معلم إبراىيم علٍمنا. كيا  رب زدين علما. ال علم لنا إال ما علمتنا. أكفر.

 مفهم سليماف فهمنا.
 

 [ الفهرس ]
 
 ... مقدمة األستاذ 
 شعار لالب العلم الشرعي 
 ا١تؤلف مقدمة 
 ابن القيم -ُ
 ابن سينا -ِ
 ابن ملجم -ّ
 ابٍػنىا الفىواًلم -ْ
 أبناء اآلخرة -ٓ

 أبو إسحاؽ اٟتويٍت األثرم -ٔ
 أبو ىٌر "غفر اهلل لو كألمو -ٕ
 أحاديث الوعد كالوعيد -ٖ
 إحياء السنة -ٗ
 إذا أحدث اإلماـ -َُ
 األذكار -ُُ
 أستاذ األستاذين -ُِ
 استغفار -ُّ
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 استماع إذل القرآف -ُْ
 أفضل العبادة -ُٓ
 أكثر الناس حديثا -ُٔ
 إكراـ العلماء -ُٕ
 األنبياء )عددىم( -ُٖ
 األنصار -ُٗ
 إنفاؽ على ا١تغٍت اٞتبار -َِ
 إنفاؽ على ا١تغٌٍت  -ُِ
 أىل الغرب -ِِ
 األكلوف اآلخركف -ِّ
 أكيس القرين -ِْ
 أياـ البيض -ِٓ
 البخارم -ِٔ
 بر الوالدين -ِٕ
 عند أمر عظيم" بسم اهلل" -ِٖ
 بصاؽ ُب ا١تسجد -ِٗ
 بكاء -َّ
 البيَ اٟتراـ -ُّ
 بيَ الزىد -ِّ
 ٖتريك األصبع ُب الصالة -ّّ
 تداكم بكتابة آيات القرآف -ّْ

 تراكيح -ّٓ
 تعقيب، لتالكة السور األربعة -ّٔ
 تفسَت الشيعة الرافضة -ّٕ
 تقبل اهلل منا كمنكم -ّٖ
 تقبيل اليد -ّٗ
 تقول اهلل -َْ
 تكبَتات العيدين، صفتها -ُْ
 تكبَتات عيد األضحى -ِْ
 تكبَتات عيد النحر -ّْ
 القرآف، ال مًتبعاتالكة  -ْْ
 تلبيس إبليس -ْٓ
 عليو الصالة كالسالـهتجد النيب  -ْٔ
 عليو السالـهتجد عمر الفاركؽ  -ْٕ
 ثلث الليل اآلخر -ْٖ
 اٞتامع الصغَت -ْٗ
 ًجزارة -َٓ
 جزية -ُٓ
 ُب أكؿ كقَ الثانيةٚتع تأخَت،  -ِٓ
 اٞتن -ّٓ
 حديث موضوع -ْٓ
 حرص -ٓٓ
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 حزب الليل -ٔٓ
 حكمة -ٕٓ
 ٛتدلة -ٖٓ
 ًخطبة ا١ترأة بغَت كسيلة -ٗٓ
 خطبة ا١ترأة بوسيلة -َٔ
 خالؼ -ُٔ
 خوؼ -ِٔ
 بر كل صالةد -ّٔ
 دعاء -ْٔ
 دفن ا١تيَ بعد العصر -ٓٔ
 ذكاء الطفل -ٔٔ
ذكر اهلل تعاذل، سبب للفالح  -ٕٔ

 ُب كل ٣تاؿ
 بٌ رى  -ٖٔ
 رضا بالقدر -ٗٔ
 رقية البثرة -َٕ
 زاىد العصر -ُٕ
 زماف -ِٕ
 زمـز -ّٕ
 السارؽ، ال إحساف إليو -ْٕ
 سًتة الصالة -ٕٓ

 السجارة/الدخاف -ٕٔ
 سجود -ٕٕ
 السدم -ٖٕ
 سفر -ٕٗ
 سوء ا٠تا٘تة -َٖ
 سواؾ -ُٖ
 سؤاؿ العركس -ِٖ
 سؤاؿ الفقر -ّٖ
 شغل بالعلم -ْٖ
 الشيخاف -ٖٓ
 شيعة -ٖٔ
 صرب أعظم -ٕٖ
 صالة اإلستخارة -ٖٖ
 صالة التوبة -ٖٗ
 صالة اٟتاجة -َٗ
 عتق من النار، صالة الضحى -ُٗ
 صالة العرياف -ِٗ
 صالة الغائب -ّٗ
 صلح مع الكفار -ْٗ
 صـو السبَ -ٓٗ
 صـو العيدين -ٔٗ
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 صـو عرفة -ٕٗ
 صـو يـو الًتكية -ٖٗ
 صـو يـو عرفة -ٗٗ
 ظاىرية -ََُ
 ظن -َُُ
 العبادلة الثالثة/األربعة -َُِ
 عركس -َُّ
 العشر ا١تبشركف باٞتنة -َُْ
 عشر ذم اٟتجة -َُٓ
 عقيقة نسيكة -َُٔ
 علم إعجاز القرآف -َُٕ
عليهما  علي كعائشة -َُٖ

 السالـ
 للصحايب "عليو السالـ" -َُٗ
 عمر بن عبد العزيز -َُُ
 العمل الصاحل -ُُُ
 الغداة -ُُِ
 ًبٍدعىةه  غسل اليد قبل األكل -ُُّ
 غيبة -ُُْ
 الفاٖتة -ُُٓ
 فتح البارم -ُُٔ

 فرار يـو الزحف -ُُٕ
 فراش سٍت، ال شيعي -ُُٖ
 فقيو حقيقي -ُُٗ
 الصالةقبل بلة الزكج قي  -َُِ
 قبوؿ ا٢تدية من ا١تشركُت -ُُِ
 قراءة القرآف على القبور -ُِِ
 القرآف الكرمي، صفاتو -ُِّ
 قصر الصالة -ُِْ
 قضاء كقدر -ُِٓ
 قلة األكل -ُِٔ
 قنوت الصبح -ُِٕ
 قوة اٞتماع -ُِٖ
 قوة العلماء -ُِٗ
 قوالف -َُّ
 كاف -ُُّ
 كتاب -ُِّ
 كتابة العلم -ُّّ
 كالـ -ُّْ
 الكلِب -ُّٓ
 ال إلو إال اهلل -ُّٔ
 الـ ا١تزحلقة -ُّٕ
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 ليلة اٞتمعة -ُّٖ
 ليلة الوباء -ُّٗ
 مالك إماـ دار ا٢تجرة -َُْ
 مذىب حنفي -ُُْ
 مرتل القرآف الكرمي، -ُِْ
 استمٍع إليو كثَتا  
 مركر بقرب الكافر -ُّْ
 مصافحة الفراؽ -ُْْ
 مصافحة باليدين -ُْٓ
 مصافحة بشدة -ُْٔ
 مصافحة -ُْٕ
 معاصرة -ُْٖ
 معانقة -ُْٗ
 مقدمة ابن خلدكف -َُٓ
 وفا١تقلٌ  -ُُٓ
 ا١تكثركف -ُِٓ

 ا١تالئكة )عددىم( -ُّٓ
 موالنا -ُْٓ
َي آية كذا -ُٓٓ  نسي
 نكاح الصغَتة -ُٔٓ
، كم ساعة؟ -ُٕٓ  النـو
 ىاء كىاء -ُٖٓ
 ىدية، تقبلها أك تردىا؟ -ُٗٓ
 ا٢تم كاٟتزف -َُٔ
 كإياكم -ُُٔ
 ركعات ّالوتر  -ُِٔ
 كسادة سنية أثرية -ُّٔ
 كالدة -ُْٔ
 يـو عرفة -ُٓٔ
 دعاء لالب العلم 
 

 
 ) حديث شريف (

ٍعوىةً  اٍدعيوا"  : ّٔىا ٝتىَّاكيمٍ  اٌليت اللَّوً  ًبدى
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 ".اللَّوِ  ِعبادَ ، الُمْؤِمنينَ ، الُمْسِلِمينَ 
 صحيح، األشعرم اٟتارث ابن اٟتارث عن( ؾ حب ف ت تخ حم)
 
 
 
 

  كىو الفوائد آّموعة للحبيبة [لحبيبتي : ] العنوان
 )حفظهما اهلل(: أبو زيداف العريب، خريج الشيخ الرباين مذكر أيب فقيو قيده

 : كتب شىت لعلماء أىل السنة كاٞتماعة رٛتهم اهلل تعاذلجمع ترتيٌب من
  ُّْٔربيع األكؿ ، كهنايتو: َُِْ-ُ-ِّ/ُّْٓاألكؿ  : ربيعبدايتو
 كاٟتمد هلل: ٚتيع أحاديث الكتاب صحاح أك حساف، كإالٌ فبٌُت لزامان تنبيو

 مقدمة 
بسػػػػػم اهلل كاٟتمػػػػػد هلل كال حػػػػػػوؿ كال قػػػػػوة إال بػػػػػاهلل ... اللهػػػػػػم لػػػػػك اٟتمػػػػػد إليػػػػػػك 
ا١تشػػػػػػتكى، كبػػػػػػك ا١تسػػػػػػتغاث كأنػػػػػػَ ا١تسػػػػػػتعاف، كال حػػػػػػوؿ كال قػػػػػػوة إال بػػػػػػاهلل ... 

شػػػػيئا ... اللهػػػػم ال علػػػػم لنػػػػا إال مػػػػا علمتنػػػػا فانفعنػػػػا ٔتػػػػا اهلل اهلل ريب ال أشػػػػرؾ بػػػػو 
 علمتنا كعلمنا ما ينفعنا كزدنا علما نافعا ... آمُت.

، فهػػػػذه رسػػػػالة سػػػػطرهتا بقلػػػػيب لقلػػػػيب، أال كىػػػػو حبيبػػػػيت كشػػػػريكة حيػػػػاٌب أم    ا بع    د
أـ زيػػػػػداف العػػػػػػريب حفظهػػػػػػا اهلل كعليهػػػػػػا سػػػػػػالـ اهلل. ككػػػػػػاف عنػػػػػػواف الرسػػػػػػالة ُب أكؿ 

آّموعػػػػػػػػة للحبيبػػػػػػػػة"، ٍب بػػػػػػػػدا رل أف أجعلػػػػػػػػو "حبيػػػػػػػػب حبيػػػػػػػػيب  كىلػػػػػػػػة: "الفوائػػػػػػػػد
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حبيػػػػيب" فجمعػػػػَ بينهمػػػػا إذ اٞتمػػػػع مقػػػػٌدـ مػػػػن الًتجػػػػيح، كسػػػػيجد القػػػػارئ فيهػػػػا 
ػػػػػم  إف شػػػػػاء اهلل مػػػػػا يقػػػػػر عينػػػػػو كيػػػػػربد فػػػػػؤاده مػػػػػن آيػػػػػة اهلل ككػػػػػالـ رسػػػػػوؿ اهلل كحكى
َي  الصػػػػػاٟتُت، كاٟتكمػػػػػة ضػػػػػالة ا١تػػػػػؤمن فػػػػػأِّن كجػػػػػدىا فهػػػػػو أحػػػػػق ّٔػػػػػا، كقػػػػػد عٌلقػػػػػ

عضػػػػػػها مػػػػػػا تيسػػػػػػر رل تقييػػػػػػده كرٝتػػػػػػو، فمػػػػػػا كػػػػػػاف مػػػػػػن صػػػػػػواب فمػػػػػػن اهلل علػػػػػػى ب
كحػػػػده، كمػػػػا كػػػػاف مػػػػن زلػػػػل أك خطػػػػإ فمػػػػٍت كمػػػػن الشػػػػيطاف، كالكمػػػػاؿ ٤تػػػػاؿ لغػػػػَت 
ذم اٞتػػػػػػالؿ، كاإلنسػػػػػػاف ٤تػػػػػػػل ا٠تطػػػػػػإ كالنسػػػػػػياف، كالعػػػػػػػُت قسػػػػػػماف عػػػػػػُت اعتبػػػػػػػار 

ػػػػػػػا ٝتيىيَّػػػػػػػةى  ابٍػػػػػػػني كعػػػػػػػُت احتقػػػػػػػار، ك  ػػػػػػػدى  تػػػػػػػارى اخٍ  إالَّ  قىػػػػػػػطُّ  أٍمػػػػػػػرافً  عىلىٍيػػػػػػػوً  عيػػػػػػػًرضى  مى  األٍرشى
 . كاهلل أعلم كعلمو أًب، كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم.ًمنػٍهيما

 الفرقػػػػػػػاف: )األب       دال والنقب       اء والنجب       اء واألوت       اد واألقط       اب -ُ
 عػػػػػػدة ُب كسػػػػػػلم عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى النػػػػػػيب عػػػػػػن يػػػػػػركل حػػػػػػديث كػػػػػػل: "(ُٕ: ص

 أربعػػػػػػػة، مثػػػػػػػل كاألقطػػػػػػػاب، كاألكتػػػػػػاد، كالنجبػػػػػػػاء، كالنقبػػػػػػػاء، كاألبػػػػػػػداؿ، األكليػػػػػػاء،
 ثالٙتائػػػػػػػػة أك ثالٙتائػػػػػػػػة، أك سػػػػػػػػبعُت، أك أربعػػػػػػػػُت، أك عشػػػػػػػػر، اثػػػػػػػػٍت أك سػػػػػػػػبعة، أك

 عػػػػػػن ص     حيح ش     يء ذل     ك ف      ي فل     يس الواحػػػػػد، القطػػػػػب أك عشػػػػػر، كثالثػػػػػة
 إال األلفػػػػػاظ ىػػػػػذه مػػػػػن بشػػػػػيء السػػػػػلف ينطػػػػػق كدل كسػػػػػلم، عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى النػػػػػيب
 كىػػػػو بالشػػػػاـ، كأهنػػػػم رجػػػػال، أربعػػػػوف أهنػػػػم حػػػػديث فػػػػيهم كركم .األبػػػػداؿ بلفػػػػظ
 لػػػػػػيس منقطػػػػػػع حػػػػػػديث كىػػػػػػو كجهػػػػػػو، اهلل كػػػػػػـر علػػػػػػي حػػػػػػديث مػػػػػػن ا١تسػػػػػػند ُب

 معاكيػػػػػة مػػػػػن أفضػػػػػل كػػػػػانوا الصػػػػػحابة، مػػػػػن معػػػػػو كمػػػػػن عليػػػػػا أف كمعلػػػػػـو بثابػػػػػَ،
 عسػػػػػكر دكف معاكيػػػػػة عسػػػػػكر ُب النػػػػػاس أفضػػػػػل يكػػػػػوف فػػػػػال بالشػػػػػاـ، معػػػػػو كمػػػػػن
". ** قلػػػػَ: للسػػػػيولي رسػػػػالة أٝتاىػػػػا "ا٠تػػػػرب الػػػػداؿ علػػػػى كجػػػػود القطػػػػب علػػػػي

كاألكتػػػػػاد كالنجبػػػػػاء كاألبػػػػػداؿ"، كقػػػػػد لبعهػػػػػا شػػػػػيخنا ا١تكػػػػػي البنجػػػػػرم حفظػػػػػو اهلل 
 ضمن "رسائل ىامة كمباحث قيمة". كاهلل تعاذل أعلم.
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 ابٍػػػػػػػني  قىػػػػػػػاؿى : قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن القػػػػػػػيم ُب ا٢تػػػػػػػدم: اتب       اع األث       ر واج       ب -ِ
ػػػػنٍ  عىبَّػػػػاسو  ػػػػافى  ًلمى ػػػػا يػيعىارًضيػػػػوي  كى  ُكمْ َعلَ    يْ  تَ ْن    ِزلَ  َأنْ  يُوِش    كُ ": كعمػػػػر بكػػػػر بػػػػأيب ًفيهى
ػػػػوؿي  قىػػػػاؿى  أىقيػػػػوؿي  !!السَّ    َماءِ  ِم    نَ  ِحَج    ارَةٌ  ػػػػلَّمى  كىآلًػػػػوً  عىلىٍيػػػػوً  اللَّػػػػوي  صىػػػػلَّى - اللَّػػػػوً  رىسي  كىسى

ػػػػػػذىا؟!" كعمػػػػػػر بكػػػػػػر أبػػػػػػو قىػػػػػػاؿى  كىتػىقيوليػػػػػػوفى  - ػػػػػػوىابي  فػىهى ػػػػػػاءً  جى ػػػػػػوىابي  الى  اٍلعيلىمى ػػػػػػنٍ  جى  مى
ػػػػػوؿً  أىٍعلىػػػػػمي  ذر كأبػػػػػو عثمػػػػػاف يػىقيػػػػػوؿي  ػػػػػلَّمى  كىآلًػػػػػوً  عىلىٍيػػػػػوً  اللَّػػػػػوي  صىػػػػػلَّى - اللَّػػػػػوً  ًبرىسي  - كىسى
ػػػػػالَّ  ًمػػػػػٍنكيٍم، ، ابٍػػػػػني  قىػػػػػاؿى  فػىهى ػػػػػرى  بٍػػػػػني  اللَّػػػػػوً  كىعىٍبػػػػػدي  عىبَّػػػػػاسو  أىٍعلىػػػػػمي  كعمػػػػػر بكػػػػػر أبػػػػػو: عيمى
ػػػػػػػوؿً  ػػػػػػػلَّمى  كىآلًػػػػػػػوً  عىلىٍيػػػػػػػوً  اللَّػػػػػػػوي  صىػػػػػػػلَّى - اللَّػػػػػػػوً  ًبرىسي ػػػػػػػنٍ  كىدلىٍ  ًمنَّػػػػػػػا، - كىسى ػػػػػػػده  يىكي  ًمػػػػػػػنى  أىحى
ػػػػده  كىالى  الصَّػػػػحىابىةً  ا يػىٍرضىػػػػى اًبًعُتى التَّػػػػ ًمػػػػنى  أىحى ػػػػوؿً  عىػػػػنٍ  نىػػػػصٍّ  دىفٍػػػػعً  ُب  اٞتٍىػػػػوىابً  ًّٔىػػػػذى  رىسي

ػػػػلَّمى، عىلىٍيػػػػوً  اللَّػػػػوي  صىػػػػلَّى اللَّػػػػوً  ػػػػمٍ  كىسى ػػػػانيوا كىىي ػػػػولًًو، بًاللَّػػػػوً  أىٍعلىػػػػمى  كى  ًمػػػػنٍ  لىػػػػوي  كىأىتٍػقىػػػػى كىرىسي
أمػػػػػػا أبنػػػػػػػاء . ** قلػػػػػػػَ: اٍلمىٍعصيػػػػػػوـً  غىػػػػػػػٍَتً  رىٍأمى  اٍلمىٍعصيػػػػػػوـً  قػىػػػػػػػٍوؿً  عىلىػػػػػػى يػيقىػػػػػػدّْميوا أىفٍ 

زماننػػػػػا، ١تػػػػػا قيػػػػػػل ٢تػػػػػم إف اهلل تعػػػػػػاذل قػػػػػاؿ: ىػػػػػػو ٝتػػػػػاكم ا١تسػػػػػػلمُت، فأنػػػػػا مسػػػػػػلم 
كأنػػػػَ مسػػػػلم ك٨تػػػػن مسػػػػلموف! فقػػػػالوا: إف اسػػػػم "ا١تسػػػػلم" ُب زماننػػػػا ال يكفػػػػي. 
قلػػػػػػَ: أِّن لػػػػػػك ىػػػػػػذا يػػػػػػا رجػػػػػػل؟! ىػػػػػػاتوا برىػػػػػػانكم إف كنػػػػػػتم صػػػػػػادقُت! أتػػػػػػٌتهم 

شػػػػيئا مػػػػن رأسػػػػك؟ قػػػػبح شػػػػريعة اهلل أهنػػػػا غػػػػَت كاملػػػػة فتحتػػػػاج إذل أف تزيػػػػد فيهػػػػا 
 اهلل رأس ا١تعًتضُت على كتاب اهلل ...

 النسػػػػػاء اسػػػػػتأمركا -ٔ: أحادي     ث ص     حيحة ف     ي إك     رام النس     اء -ّ
ػػػػػقاًئقي  النّْسػػػػػاءى  إفٌ  -ٕ. عائشػػػػػة عػػػػػن( حػػػػػب ف حػػػػػم). أبضػػػػػاعهن ُب . الرّْجػػػػػاؿً  شى
ػػػػػػة عىػػػػػػن( حػػػػػػم) وىينَّ  فػػػػػػإٌنكمٍ  النّْسػػػػػػاءً  ُب  اهلل اتٌػقيػػػػػػوا -ٖ .عىاًئشى ػػػػػػٍذ٘تي  اهلل بًٍأمانىػػػػػػةً  أخى

ػػػػػػػةً  فػيػػػػػػػريكجىهينَّ  كاٍسػػػػػػػتىٍحلىٍلتيمٍ   ًمػػػػػػػنٍ  إرلىَّ  حيبّْػػػػػػػبى  -ٗ .جػػػػػػػابر عػػػػػػػن( ف د ـ). اهلل ًبكىًلمى
ٍَ  كىالطّْيػػػػػػبي  النّْسػػػػػػاءي : دينٍيػػػػػػاكيمٍ  ( ىػػػػػػق ؾ ف حػػػػػػم). الصَّػػػػػػالةً  ُب  عىٍيػػػػػػًٍت  قػيػػػػػػرَّةي  كىجيًعلىػػػػػػ
ٍنػىعيػػػػػػػوا الى  -٘ .أنػػػػػػػس عػػػػػػػن ػػػػػػػاءى  ٘تى ػػػػػػػاًجدً  ًمػػػػػػػنى  حيظيػػػػػػػوظىهينَّ  النّْسى ىسى

. اسػػػػػػػتأذنكم ًإذىا ا١ت
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لىػػػػػةى  لىػػػػػػاؼى  لىقىػػػػػػدٍ  -ٙ .عمػػػػػػر ابػػػػػػن عػػػػػن( ـ) ػػػػػػدو  بًػػػػػػآؿً  اللَّيػٍ ػػػػػػاءه  ٤تيىمَّ ثًػػػػػػَته  ًنسى ػػػػػػنَّ  كى  كيلَّهي
ػػػػػػػػا تىٍشػػػػػػػػكيو  ىػػػػػػػػػ ف د). خيىػػػػػػػػارىكيمٍ  أكلئػػػػػػػػك ٕتػػػػػػػػدكف ال اهلل كىامٍيي  الضَّػػػػػػػػٍربً  ًمػػػػػػػػنى  زىٍكجىهى
 ]كغَت ذلك من األحاديث[ .الدكسي إياس عىن( ؾ حب

 : النس             اءأحادي             ث ض             عيفة وموض             وعة ف             ي نق                -ْ
ىلكػػػػػػَ الرجػػػػػػاؿ  -ٖلاعػػػػػػة النسػػػػػػاء ندامػػػػػػة.  -ٕشػػػػػػاكركىن كخػػػػػػالفوىن.  -ٔ

أشػػػػػػػػد اٟتػػػػػػػػرب  -٘النسػػػػػػػػاء حبائػػػػػػػػل الشػػػػػػػػيطاف.  -ٗحػػػػػػػػُت ألاعػػػػػػػػَ النسػػػػػػػػاء. 
 لىػػػػػػٍوالى  -ٛصػػػػػػوت ا١تػػػػػػرأة عػػػػػػورة.  -ٚأعػػػػػػدل أعػػػػػػدائك زكجتػػػػػػك.  -ٙالنسػػػػػػاء. 
ػػػػػػاءي  ٌقػػػػػػػان  اهلل لىعيبًػػػػػػدى  النّْسى ٌقػػػػػػان  حى موضػػػػػػػوع ، كركم بلفػػػػػػػظ: حػػػػػػق عبادتػػػػػػػو، ككالمهػػػػػػا حى

 على لساف رسوؿ اهلل عليو الصالة كالسالـ.
ٍَ  زىٍكجيهػػػػا عىٍنهػػػػا تػىػػػػوىُبٌ  اٍمػػػػرىأةو  أديُّىػػػػا: "أرمل    ٌة تزوج    تْ  -ٓ ػػػػ ، بػىٍعػػػػدىهي  فػىتػىزىكَّجى
* قلػػػػػػَ: صػػػػػػححو شػػػػػػيخ  .الػػػػػػدٍَّردىاء أيب عىػػػػػػن( لػػػػػػب)". أٍزكىاًجهػػػػػػا آًلًخػػػػػػرً  فىًهػػػػػػيى 

أيهمػػػػػا أكثػػػػػر أمػػػػػا حػػػػػديث ٗتيػػػػػَت الزكجػػػػػة بينهمػػػػػا شػػػػػيخنا األلبػػػػػاين رٛتهمػػػػػا اهلل. 
 صالحا، فهو ضعيف، كإف قاؿ العريفي "حديث حسن". كاهلل أعلم.

كىػػػػػػن أمهػػػػػػات ا١تػػػػػػؤمنُت  أزواج النب      ي علي      و الص      َلة والس      َلم: -ٔ
ػػػػػػوي  أىنٍػفيًسػػػػػػػًهمٍ  ًمػػػػػػنٍ  بًػػػػػػػاٍلميٍؤًمًنُتى  أىٍكذلى  النَّػػػػػػيبُّ }علػػػػػػيهن السػػػػػػػالـ.  ػػػػػػػاتػيهيمٍ  كىأىٍزكىاجي {  أيمَّهى

. كىػػػػػػن: علػػػػػػيهم نكػػػػػػاحهن حرمػػػػػػة ُب: يعػػػػػػٍت اٞتاللػػػػػػُت. قػػػػػػاؿ ُب [ٔ: األحػػػػػزاب]
اٟتمػػػػَتاء بنػػػػَ  فعائش    ةق(،  ٓٓبنػػػػَ زمعػػػػة ) فس    ودةبنػػػػَ خويلػػػػد،  خديج    ة

ق(، كبنػػػػػػػػػَ خيزديػػػػػػػػػة أـ  َِ: بنػػػػػػػػػَ جٍحػػػػػػػػػش )زينب         انق(، ٍب  ٕٓالصػػػػػػػػػديق )
: أـ سػػػػػػػلمة )ىنػػػػػػػد بنػػػػػػػَ أيب أميػػػػػػػة: أّم       ان(، ٍب َّق، كعمرىػػػػػػػا  ْا١تسػػػػػػػاكُت )

: جويريػػػػػػػة جاريت       انق(، ٍب  ِْق( كأـ حبيبػػػػػػػة بنػػػػػػػَ أيب سػػػػػػػفياف )رملػػػػػػػة:  ِٔ
بنػػػػػَ  حفص     ةق(، ٍب  َٓق(، كصػػػػػفية بنػػػػػَ حيػػػػػي ) َٓبنػػػػػَ اٟتػػػػػارث )بػػػػػرة: 



 

 
 

73 

بنػػػػػَ اٟتػػػػػارث )تزٌكجهػػػػػا ُب سػػػػػفر عمػػػػػرة القضػػػػػاء:  وميمون     ةق(،  ْٓالفػػػػػاركؽ )
ٍَ حػػػػػػػػػػػوؿ  ُٓ ق ُب خالفػػػػػػػػػػػة  َٓق(، علػػػػػػػػػػػيهن السػػػػػػػػػػػالـ. * فػػػػػػػػػػػأكثرىٌن توفيػػػػػػػػػػػ

اهلل عنػػػػػو معاكيػػػػػة رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو. ]كاقػػػػػرأ رسػػػػػاليت بنعػػػػػواف: "ترٚتػػػػػة معاكيػػػػػة رضػػػػػي 
 كأرضاه"[
: ىكػػػػػػذا قالػػػػػػػو نصِّػػػػػػا شػػػػػػيخينا الربػػػػػػػاين أن      ا مس      لم لس       ت ش      يعيا -ٕ

الفقيػػػػو األثػػػػرٌم حٌقػػػػا ال زعمػػػػان، الشػػػػيخ مػػػػذكر أبػػػػو فقيػػػػو حفظػػػػو اهلل ١تػػػػا قيػػػػل لػػػػو: 
أنػػػػَ سػػػػٌٍت أك شػػػػيعي؟ كىػػػػذا اٞتػػػػواب دل يرتضػػػػو الرعػػػػاع كاألصػػػػاغر. * لكػػػػن اهلل 

ػػػػػنٍ }كدل ينسػػػػػخو:  تعػػػػػاذل حسػػػػػبنا كنعػػػػػم الوكيػػػػػل، كقػػػػػد قػػػػػاؿ ُب ٤تكػػػػػم التنزيػػػػػل  كىمى
ػػػػػني  {  اٍلميٍسػػػػػًلًمُتى  ًمػػػػػنى  ًإنَّػػػػػًٍت : كىقىػػػػػاؿى  صىػػػػػاٟتًنا كىعىًمػػػػػلى  اللَّػػػػػوً  ًإذلى  دىعىػػػػػا ٦تَّػػػػػنٍ  قػىػػػػػٍوالن  أىٍحسى

. * فللػػػػػػػػػػو درٌه ُب قػػػػػػػػػػوة يقينػػػػػػػػػػو بكتػػػػػػػػػػاب اهلل ككالمػػػػػػػػػػو، ك٢تػػػػػػػػػػذا [ّّ: فصػػػػػػػػػػلَ]
يسػػػػتحق بػػػػذلك الرئاسػػػػة علػػػػى األمػػػػة كمػػػػا تػػػػراه ُب حياتػػػػو مػػػػٍذ شػػػػبابو حفظػػػػو اهلل، 

ػػػػةن  ًمػػػنػٍهيمٍ  كىجىعىٍلنىػػػػا}قػػػػاؿ ربنػػػػا:  فقػػػد ػػػا بًأىٍمرًنىػػػػا يػىٍهػػػػديكفى  أىئًمَّ ػػػػانيوا، صىػػػػبػىريكا لىمَّ  ًبآيىاتًنىػػػػا كىكى
. * قلػػػػَ: أمػػػػا ىػػػػؤالء الرعػػػػاء األصػػػػاغر، فهػػػػم كمػػػػا [ِْ: السػػػػجدة{ ] ييوًقنيػػػػوفى 

ػػػػا ًإذلى  تػىعىػػػػالىٍوا ٢تىيػػػػمٍ  ًقيػػػػلى  كىًإذىا}قػػػػاؿ ربنػػػػا:  ػػػػوؿً  كىًإذلى  اللَّػػػػوي  أىنٍػػػػػزىؿى  مى ٍسػػػػبػينىا: قىػػػػاليوا الرَّسي  حى
ػػػػػا ػػػػػٍدنىا مى ػػػػػافى  أىكىلىػػػػػوٍ ، آبىاءىنىػػػػػا عىلىٍيػػػػػوً  كىجى ػػػػػوفى  الى  آبىػػػػػاؤيىيمٍ  كى ػػػػػٍيئنا يػىٍعلىمي {  يػىٍهتىػػػػػديكفى  كىالى  شى
 ٕ[َُْ: ا١تائدة]

: دًلى نقػػػػػػوؿ ىػػػػػػذا؟ ىػػػػػػل للهػػػػػػول أك أن      ا مس      لم ونح      ن مس      لمون -ٖ
اهلل للهػػػػػػػدل؟ قلػػػػػػػَ: قػػػػػػػاؿ عليػػػػػػػو الصػػػػػػػالة كالسػػػػػػػالـ: أحسػػػػػػػن الكتػػػػػػػاب كتػػػػػػػاب 

كخػػػػػػَت ا٢تػػػػػػدم ىػػػػػػدم ٤تمػػػػػػد! إذان معتمػػػػػػدنا الكتػػػػػػاب كالسػػػػػػنة. أمػػػػػػا القػػػػػػرآف فقػػػػػػد 
                                                           

7
 معٌن لتٌار االنتماء أحب وال األعمى، التقلٌد أحب ال التفكٌر، حرقال الشٌخ علً الدمشقً: أنا   

 على صدورهم وتوغر المسلمٌن، تفرق صارت المصطلحات فهذه ،تعالى هللا سمانا كما مسلم بل
 (م 29/12/2212=  هـ 1432 محرم 23 فً الشحود ناٌف بن علً أخوكم. )البعض بعضهم
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كليقػػػػػػػرأه األصػػػػػػػاغر ا١تتعػػػػػػػاظموف ُب -ٝتانػػػػػػػا مسػػػػػػػلمُت، كأمػػػػػػػا السػػػػػػػنة فقػػػػػػػد ثبػػػػػػػَ 
يٍسػػػػػػًلًمُتى : بَه      ا َس     مَّاُكمْ  الّت      ي اللَّ      وِ  بِ      َدْعَوةِ  اْدُع      وا: "-أنفسػػػػػهم

يػػػػػػٍؤًمنُتى ، ا١ت
، ا١ت

 .األشػػػػػعرم اٟتػػػػػارث ابػػػػػن اٟتػػػػػارث عػػػػػن( ؾ حػػػػػب ف ت تػػػػػخ حػػػػػم)!" اللَّػػػػػوً  ًعبػػػػػادى 
* قلػػػػػػَ: كالصػػػػػػحابة رضػػػػػػواف اهلل علػػػػػػيهم أفضػػػػػػل السػػػػػػالكُت علػػػػػػى ىػػػػػػذا ا٢تػػػػػػٍدم 

، ابٍػػػػػػنً  عىػػػػػػنً ( ُّّٔ) مسػػػػػػلمالواضػػػػػػح! فقػػػػػػد ركل   اهللي  صىػػػػػػلَّى النَّػػػػػػيبّْ  عىػػػػػػنً  عىبَّػػػػػػاسو
ػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػوً  ػػػػػػاًء، رىٍكبنػػػػػػا لىًقػػػػػػيى  كىسى ػػػػػػنً : »فػىقىػػػػػػاؿى  بًالرٍَّكحى  اٍلميٍسػػػػػػًلميوفى،: قىػػػػػػاليوا «اٍلقىػػػػػػٍوـي؟ مى
ػػػػػنٍ : فػىقىػػػػػاليوا ؟ مى َى ػػػػػوؿي : »قىػػػػػاؿى  أىنٍػػػػػ ٍَ  ،«اهللً  رىسي ٍَ  صىػػػػػًبيِّا، اٍمػػػػػرىأىةه  ًإلىٍيػػػػػوً  فػىرىفػىعىػػػػػ : فػىقىالىػػػػػ
ا ػػػػػجّّ؟ أى٢ًتىػػػػػذى . * قلػػػػػَ: لكػػػػػن أمػػػػػر األصػػػػػاغر كمػػػػػا «أىٍجػػػػػره  كىلىػػػػػكً  نػىعىػػػػػٍم،: »قىػػػػػاؿى  حى

 يقوؿ األكؿ: عنزه كلو لارٍت ...!
ىػػػػػػذا كأنػػػػػػَ مسػػػػػػلم : إف قيػػػػػػل لػػػػػػك أن      ت ش      يعي وأن      ت ش      يعية -ٗ

كلسػػػػػػَ شػػػػػػيعيا، فػػػػػػال تغضػػػػػػب. كلكػػػػػػن ذٌكػػػػػػٍر بػػػػػػالقرآف مػػػػػػن خيػػػػػػاؼ كعيػػػػػػد اهلل، 
ٍػػػػػسه كّٔػػػػػذا اٟتػػػػػديث: " ػػػػػٍرؾي : كىفَّػػػػػارىةه  ٢تىيػػػػػنَّ  لىػػػػػٍيسى  ٜتى  ًبغىػػػػػٍَتً  الػػػػػنػٍَّفسً  كقػىٍتػػػػػلي ، بًاللَّػػػػػو الشّْ

ػػػػػقى  ًػػػػػُته ، الزٍَّحػػػػػفً  ًمػػػػػنى  كالًفػػػػػراري ، الُم     ؤِمنِ  بُ ْه     تُ ك، حى ػػػػػاال ًّٔػػػػػا يػىٍقتىًطػػػػػعي  صػػػػػاًبرىةه  كىديى  مى
ػػػػػػٍيخ أىبيػػػػػػو حػػػػػػم)". حػػػػػػق ًبغىػػػػػػٍَتً  قلػػػػػػَ: ضػػػػػػعف  .ىيرىيٍػػػػػػػرىة أيب عىػػػػػػن( التػػػػػػوبيخ ُب  الشَّ

 إسناده األرناؤكط، لكن حسنو األلباين ُب صحيح اٞتامع، فاهلل أعلم.
ػػػػػػالن  أىفَّ  مىالًػػػػػػكو  بٍػػػػػػنً  أىنىػػػػػػسً  عىػػػػػػنٍ : إن      ي أحبّ      ك ف      ي اهلل -َُ ػػػػػػافى  رىجي  كى

ػػػػػلَّمى، عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى النَّػػػػػيبّْ  ًعٍنػػػػػدى  ػػػػػرَّ  كىسى ػػػػػله  بًػػػػػوً  فىمى ػػػػػوؿى  يىػػػػػا: فػىقىػػػػػاؿى  رىجي  ًإينّْ  اللَّػػػػػًو، رىسي
يًحػػػػػبُّ  ػػػػػذىا، ألى ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى النَّػػػػػيبُّ  لىػػػػػوي  فػىقىػػػػػاؿى  ىى ،: قىػػػػػاؿى  «أىٍعلىٍمتىػػػػػوي؟: »كىسى  الى
بَّػػػػػػكى : فػىقىػػػػػػاؿى  اللَّػػػػػػًو، ُب  أيًحبُّػػػػػػكى  ًإينّْ : فػىقىػػػػػػاؿى  فػىلىًحقىػػػػػػوي،: قىػػػػػػاؿى  «أىٍعًلٍمػػػػػػوي : »قىػػػػػػاؿى   أىحى

 . لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  أىٍحبىٍبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت  الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم
ػػػػػػػػػػعى  ٍبيَّ (: ٖٔٗٓ( ** زاد البيهقػػػػػػػػػػي ُب الشػػػػػػػػػػعب )ُِٓٓ)د  ػػػػػػػػػػأىلىوي  رىجى  النَّػػػػػػػػػػيبُّ  فىسى
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ػػػلَّمى  عىلىٍيػػػوً  اللَّػػػوي  صىػػػلَّى ػػػلَّمى  عىلىٍيػػػوً  اللَّػػػوي  صىػػػلَّى النَّػػػيبُّ  فػىقىػػػاؿى : قىػػػاؿى  ٔتىػػػا فىػػػأىٍخبػىرىهي  كىسى : " كىسى
َى  ، مىنٍ  مىعى  أىٍن َى َى  مىا كىلىكى  أىٍحبىٍب ٍب  ." اٍحتىسى

، فػػػػػػإذا التعل      يمكحياتػػػػػػو  مي      ت: العلػػػػػػم أىمي      ة م      ذاكرة العل      م -ُُ
كقوتػػػػػػػػو  ض        عيف، فػػػػػػػػإذا ظهػػػػػػػػر فهػػػػػػػػو الم        ذاكرةكظهػػػػػػػػوره  خف        يّ حػػػػػػػػٌي فهػػػػػػػػو 
* قلػػػػَ:  الكملػػػػي(الػػػػدكتور . )العم    لكٙترتػػػػو  عق    يم، فػػػػإذا قػػػػوم فهػػػػو المن    اظرة

أمػػػػػػا آفػػػػػػة العلػػػػػػم فالنسػػػػػػياف كالنسػػػػػػواف. كػػػػػػذا قػػػػػػاؿ شػػػػػػيخي اٟتبيػػػػػػب أٛتػػػػػػد علػػػػػػٌي 
 الشهايب البيضاكم اليمٍت حفظو اهلل تعاذل.

: كىػػػػػػن أربعػػػػػػة باتفػػػػػػاؽ بن      ات النب      ي علي      و الص      َلة والس      َلم -ُِ
أىػػػػل السػػػػنة كاٞتماعػػػػة، أمػػػػا الشػػػػيعة فالشػػػػواذ مػػػػنهم ينكػػػػركف ذلػػػػك سػػػػول الزىػػػػراء 

عػػػػػض إخػػػػػواهنم الشػػػػػيعة. كىػػػػػن علػػػػػى الًتتيػػػػػب: عليهػػػػػا السػػػػػالـ كقػػػػػد رٌد علػػػػػيهم ب
زكجػػػػػػة عثمػػػػػػاف بػػػػػػن  فرقي      ة ف      أم كلث      ومزكجػػػػػػة أيب العػػػػػػاص بػػػػػػن الربيػػػػػػع،  زين      ب

 الزىػػػػػػراء زكجػػػػػػة علػػػػػػٌي أيب تػػػػػػراب علػػػػػػيهم السػػػػػػالـ.  ففاطم      ةعفػػػػػػاف ذم النػػػػػػورين، 
 * كاختلف ُب الصغرل، كالراجح ما سبق. أما ا٠تالؼ ُب الكربل فشاٌذ.

ػػػػػػله : عىػػػػػػنػٍهيمٍ  تىسػػػػػػأؿي  الى  ةه ثالىثىػػػػػػ: "تب      رج الم      رأة بع      د زوجه      ا -ُّ  رىجي
ػػػػػػوي  كعىصىػػػػػػى اٞتىماعىػػػػػػةى  فػػػػػػارىؽى  ػػػػػػةه  عاًصػػػػػػيان  كمػػػػػػاتى  ًإمامى ػػػػػػٌيًدهً  ًمػػػػػػنٍ  أبػػػػػػقى  عىٍبػػػػػػده  أكٍ  كأمى  سى
ػػػا غػػػابى  كاٍمػػػرىأةه  فىمػػػاتى  هى ػػػا عىنػٍ ٍَ  الػػػدُّنٍيا مىؤنىػػػةى  كىفاىػػػا كقػػػدٍ  زىٍكجهى ػػػ  فىػػػال بػىٍعػػػدىهي  فػىتىبػىرَّجى
 .عبيد بن فضالة عن( ىب ؾ لب ع خد)". عىنػٍهيمٍ  تىٍسأؿٍ 

 ابػػػػػػن رل قػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ جبػػػػػػَت بػػػػػػن سػػػػػػعيد عػػػػػػن: تع      دد الزوج      ات -ُْ
 األمػػػػػػػة ىػػػػػػػذه خػػػػػػػَت فػػػػػػػإف ،فتػػػػػػػزكجٍ : »قػػػػػػػاؿ ال،: قلػػػػػػػَ تزكجػػػػػػػَ؟ ىػػػػػػػل: عبػػػػػػػاس
 أف علػػػػػػػى يػػػػػػػدؿ الكػػػػػػػالـ كسػػػػػػػياؽ)خ( * قػػػػػػػاؿ شػػػػػػػيخنا البغػػػػػػػا:  «نسػػػػػػػاء أكثرىػػػػػػػا
 بػػػػػػػاقي ُب غػػػػػػػَته مػػػػػػػع تسػػػػػػػاكت أذا األفضػػػػػػػلية كىػػػػػػػذه، الزكجػػػػػػػات بالنسػػػػػػػاء ا١تػػػػػػػراد
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ػػػػػػاالصػػػػػػحيح: ". ** كُب الفضػػػػػػائل ػػػػػػى قىػػػػػػلَّ  مى ػػػػػػره ، كىكىفى يػٍ ثػيػػػػػػرى  ٦تَّػػػػػػا خى  ع)". كىأى٢ٍتىػػػػػػى كى
 كثػػػػػَت عػػػػػن يلهػػػػػي قليلهػػػػػا* قػػػػػاؿ ا١تنػػػػػاكم: إف الػػػػػدنيا  .سػػػػػعيد أيب عػػػػػن( الضػػػػػياء
 خػػػػػذ: بعضػػػػػهم قػػػػػاؿ. ك كاآلخػػػػػرة الػػػػػرب عػػػػن القلػػػػػب يلهػػػػػي فػػػػػالكثَت، اآلخػػػػػرة مػػػػن
 تلهػػػػي ألهنػػػػا ٢تػػػػوا الػػػػدنيا يكٝتػػػػ، أضػػػػعافو ا٢تػػػػمٌ  مػػػػن كخػػػػذ، شػػػػئَ مػػػػا الػػػػدنيا مػػػػن

 العسػػػػػكرم عػػػػػده قػػػػد اٟتػػػػػديث كىػػػػذا، شػػػػػر بكػػػػػل كتلهػػػػو خػػػػػَت كػػػػل عػػػػػن القلػػػػب
 .كاألمثاؿ اٟتكم من كغَته

ىػػػػػػػػو لقػػػػػػػػب اًلبننػػػػػػػػا األكؿ، كالعمػػػػػػػػدة ُب ذلػػػػػػػػك التق        ي النق        ي:  -ُٓ
 ا١تخمػػػػػـو القلػػػػػب ذك النػػػػػاس خػػػػػَتحػػػػػديث ا١تصػػػػػطفى عليػػػػػو الصػػػػػالة كالسػػػػػالـ: "

؟ القلػػػػب مػػػػا: قيػػػػل الصػػػػادؽ كاللسػػػػاف ػػػػوى : قػػػػاؿى  ا١تخمػػػػـو  الَّػػػػًذم ٛالنَِّق    ي   التَِّق    ي   ىي
ػػػػدى  كىالى  بػىٍغػػػػيى  كىالى  ًفيػػػػوً  ًإٍٍبى  الى  ػػػػنٍ : ًقيػػػػلى  حىسى  الػػػػدُّنٍيا يىٍشػػػػنأي  الَّػػػػًذم: قػػػػاؿى  أثىػػػػرًًه؟ علػػػػى فىمى

ػػػبُّ  ػػػنٍ : ًقيػػػلى  اآلًخػػػرىةى  كىحيًي ػػػن خيليػػػق ُب  ميػػػؤًمنه : قػػػاؿى  أثىػػػرًًه؟ علػػػى فىمى  عىػػػن( ىػػػػ)". حىسى
 ، صحيح.عىٍمرك اٍبن

سػػػػػػػػػػػػػػئلَ  ِْٖٕ داكد: ركل أبػػػػػػػػػػػػػػو الحبيب              ةالتن              زه م              ع  -ُٔ
ػػػػػػا اللَّػػػػػػوي  عىاًئشىةىرىًضػػػػػػيى  هى ٍَ  البىػػػػػػدىاكىًة، عىػػػػػػنً  عىنػٍ ػػػػػػافى : فػىقىالىػػػػػػ ػػػػػػوؿي  كى  اهللي  صىػػػػػػلَّى اللَّػػػػػػوً  رىسي

ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  ػػػػػًذهً  ًإذلى  يػىٍبػػػػػديك كىسى ًع، ىى ػػػػػرَّةن، اٍلبىػػػػػدىاكىةى  أىرىادى  كىًإنَّػػػػػوي  الػػػػػتّْالى ػػػػػلى  مى  نىاقىػػػػػةن  ًإرلىَّ  فىأىٍرسى
ػػػػةن  قىًة، ًإبًػػػػلً  ًمػػػػنٍ  ٤تيىرَّمى ػػػػةي، يىػػػػا: »رل  فػىقىػػػػاؿى  الصَّػػػػدى ػػػػنٍ  دلىٍ  الرّْفٍػػػػقى  فىػػػػًإفَّ  اٍرفيًقػػػػي عىاًئشى  ُب  يىكي
ػػػػػػػٍيءو  ػػػػػػػٍيءو  ًمػػػػػػػنٍ  نيػػػػػػػزًعى  كىالى  زىانىػػػػػػػوي، ًإالَّ  قىػػػػػػػطُّ  شى ػػػػػػػانىوي  ًإالَّ  قىػػػػػػػطُّ، شى : األلبػػػػػػػاين. قػػػػػػػاؿ «شى
ٍػػػػػريجي  أىمٍ ( (يػىٍبػػػػػديك. ** قػػػػػاؿ قػػػػػس اٟتػػػػػق: ))الػػػػػتالع ٚتلػػػػػة دكف امػػػػػ صػػػػػحيح  ًإذلى  خيى
ػػػػػا ا٠تٍىٍلػػػػػوىةً  ًٟتيصيػػػػػوؿً  اٍلبىاًديىػػػػػةً  ػػػػػاءً  ٣تىىػػػػػارًم( (ال     ت ََلعِ . ))كىغىٍَتًىى  اأٍلىٍرضً  أىٍعلىػػػػػى ًمػػػػػنٍ  اٍلمى

تػيهىا اأٍلىٍكًديىػػػػػػةً  بيطيػػػػػػوفً  ًإذلى  ػػػػػػوى  كىًقيػػػػػػلى ، تػىٍلعىػػػػػػةه  كىاًحػػػػػػدى ادً  ًمػػػػػػنى  ىي ػػػػػػا عىلىػػػػػػى يػىقىػػػػػػعي  اأٍلىٍضػػػػػػدى  مى
                                                           

8
 بعد سطور هذه الكلمات ولد ألخٌنا األستاذ ٌوسف أبً بدر بنٌت سماها "نقٌة فقٌهة" بارك َّللا فٌها  
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ػػػػػػا اأٍلىٍرضً  ًمػػػػػػنى  ا٨ٍتىػػػػػػدىرى  ػػػػػػعى  كىمى ػػػػػػا اٍرتػىفى هى ُب فػػػػػػتح  رجػػػػػػب ابػػػػػػن. * كقػػػػػػاؿ اٟتػػػػػػافظ ًمنػٍ
 أكقػػػػات ُب ك٨تػػػػوه للتنػػػػزه أحيانػػػػا الباديػػػػة إذل ا٠تػػػػركج أمػػػػا: (ُُٔ/ ُ)البػػػػارم لػػػػو 

 . فذكره.رخصة فيو كرد فقد، أشبهو كما الربيع
: الغضػػػػػػب أكلػػػػػػو جنػػػػػػوف كآخػػػػػػره ندامػػػػػػة. كإذا قػػػػػػاـ ذكػػػػػػر الجن      ون -ُٕ

ػػػػػػػاـ: "الرجػػػػػػػل ذىػػػػػػػب ثلثػػػػػػػا عقلػػػػػػػو. قػػػػػػػاؿ عليػػػػػػػو الصػػػػػػػالة كالسػػػػػػػال َي  مى  ًمػػػػػػػنٍ  رىأىيٍػػػػػػػ
"، متفػػػػق عليػػػػو مػػػػن حػػػػديث أيب ًمػػػػٍنكينَّ  ليػػػػبى  لًػػػػًذم أىغلىػػػػبى  كىًديػػػػنو  عىٍقػػػػلو  نىاًقصىػػػػاتً 

سػػػػػعيد سػػػػػعد بػػػػػن مالػػػػػك بػػػػػن سػػػػػناف عليػػػػػو السػػػػػالـ كىػػػػػو مػػػػػن صػػػػػغار الصػػػػػحابة 
 رضواف اهلل عليهم.

)صػػػػػػػػلى اهلل عليػػػػػػػػو كآلػػػػػػػػو كسػػػػػػػػلم(: قػػػػػػػػاؿ الحبي        ب المص        طفى  -ُٖ
ا أىفَّ  كىأىٍشػػػػػػهىدي  اللَّػػػػػػوي، ًإالَّ  ًإلىػػػػػػوى  الى  أىفٍ  أىٍشػػػػػػهىدي ٙتامػػػػػػة بػػػػػػن أثػػػػػػاؿ حػػػػػػُت أسػػػػػػلم:  ػػػػػػدن  ٤تيىمَّ

ػػػػػػوؿي  ػػػػػػدي، يىػػػػػػا اللَّػػػػػػًو، رىسي ػػػػػػا كىاللَّػػػػػػوً  ٤تيىمَّ ػػػػػػافى  مى  ًمػػػػػػنٍ  ًإرلىَّ  أىبٍػغىػػػػػػضى  كىٍجػػػػػػوه  األىٍرضً  عىلىػػػػػػى كى
، ػػػػػكى  أىٍصػػػػػبىحى  فػىقىػػػػػدٍ  كىٍجًهػػػػػكى ػػػػػبَّ  كىٍجهي ػػػػػػوهً  أىحى ػػػػػا كىاللَّػػػػػوً  ًإرلىَّ، الويجي ػػػػػافى  مى  ًديػػػػػػنو  ًمػػػػػنٍ  كى
، ًمػػػػػنٍ  ًإرلىَّ  أىبٍػغىػػػػضى  ػػػػػبَّ  ًدينيػػػػػكى  فىأىٍصػػػػبىحى  ًدينًػػػػػكى ػػػػػا كىاللَّػػػػوً  ًإرلىَّ، الػػػػػدّْينً  أىحى ػػػػػافى  مى  ًمػػػػػنٍ  كى
، ًمػػػػػػنٍ  ًإرلىَّ  أىبٍػغىػػػػػػضي  بػىلىػػػػػػدو  ػػػػػػبَّ  بػىلىػػػػػػديؾى  فىأىٍصػػػػػػبىحى  بػىلىػػػػػػًدؾى ػػػػػػا! * ًإرلىَّ  الػػػػػػًبالىدً  أىحى ـى  فػىلىمَّ  قىػػػػػػًد
ػػػػػةى ٙتامػػػػػة  َي  كىلىًكػػػػػنٍ  الى،: قىػػػػػاؿى ؟! صىػػػػػبػىٍوتى : قىائًػػػػػله  لىػػػػػوي  قىػػػػػاؿى معتمػػػػػران  مىكَّ ػػػػػعى  أىٍسػػػػػلىٍم  مى
ػػػػػدو  ػػػػػوؿً  ٤تيىمَّ ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى اللَّػػػػػوً  رىسي ػػػػػةً  ًمػػػػػنى  يىػػػػػٍأتًيكيمٍ  الى  كىاللَّػػػػػًو، كىالى  !كىسى  اليىمىامى
بَّػػػػػػةي  ػػػػػػىتَّ  ًحٍنطىػػػػػػةو، حى ػػػػػػا يىػػػػػػٍأذىفى  حى ػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى النَّػػػػػػيبُّ  ًفيهى ، ـ ِّْٕ! )خ كىسى

ُْٕٔ) 
: أم مػػػػا أحبػػػػو حبيػػػػيب فأنػػػػا أحبػػػػو أيضػػػػا. حبيب    ي حبيب    يحبي    ب  -ُٗ

كأصػػػػػل ىػػػػػذا الكػػػػػالـ قيػػػػػلي سػػػػػيدنا ا١تصػػػػػطفى عليػػػػػو الصػػػػػالة كالسػػػػػالـ فيمػػػػػا ركل 
ػػػػػػػةى ( مػػػػػػػن حػػػػػػػديث ِِْْ) مسػػػػػػػلم ٍَ عليهػػػػػػػا السػػػػػػػالـ  عىاًئشى ػػػػػػػلى : قىالىػػػػػػػ  أىٍزكىاجي  أىٍرسى
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ػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى النَّػػػػػػيبّْ  ػػػػػػةى  كىسى َى  فىاًلمى ػػػػػػوؿً  بًٍنػػػػػػ ػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى اهللً  رىسي  كىسى
ػػػػػوؿً  ًإذلى  ػػػػػلَّمى، عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى اهللً  رىسي ٍَ  كىسى ػػػػػوى  عىلىٍيػػػػػوً  فىاٍسػػػػػتىٍأذىنى  مىعًػػػػػي ميٍضػػػػػطىًجعه  كىىي
ٍَ  ٢تىىػػػػػػػا، فىػػػػػػػأىًذفى  ًمٍرًلػػػػػػػي، ُب  ػػػػػػػوؿى  يىػػػػػػػا: فػىقىالىػػػػػػػ ػػػػػػػكى  ًإفَّ  اهللً  رىسي ػػػػػػػٍلنىًٍت  أىٍزكىاجى  ًإلىٍيػػػػػػػكى  أىٍرسى

افىػػػػةى، أىيب  ابٍػنىػػػػةً  ُب  اٍلعىػػػػٍدؿى  يىٍسػػػػأىٍلنىكى  ػػػػاًكتىةه، كىأىنىػػػػا قيحى ٍَ  سى ػػػػوؿي  ٢تىىػػػػا فػىقىػػػػاؿى  قىالىػػػػ  اهللً  رىسي
ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى ًَ  بػينػىيَّػػػػػةي  أىمٍ » كىسى بّْػػػػػُتى  أىلىٍسػػػػػ ػػػػػا ٖتًي ؟ مى ٍَ  «أيًحػػػػػبُّ  بػىلىػػػػػى،: فػىقىالىػػػػػ
ػػػػًذهً  فىػػػػأىًحيبّْ » قىػػػػاؿى  َي : مىالًػػػػكو  بٍػػػػن أىنىػػػػس قىػػػػاؿي . ** أيضػػػػان «ىى ٍبػػػػ ػػػػعى  ذىىى ػػػػوؿً  مى  اللَّػػػػوً  رىسي

ػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى ، ذىلًػػػػػػكى  ًإذلى  كىسى ػػػػػػوؿً  ًإذلى  فػىقىػػػػػػرَّبى  الطَّعىػػػػػػاـً  اهللي  صىػػػػػػلَّى اللَّػػػػػػوً  رىسي
ػػػلَّمى  عىلىٍيػػػوً  ػػػزنا كىسى َي  كىقىًديػػػده، ديبَّػػػػاءه  ًفيػػػوً  كىمىرىقنػػػا، خيبػٍ ػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػوً  اهللي  صىػػػلَّى النَّػػػيبَّ  فػىرىأىيٍػػػ  كىسى
ػػػػػػػوىارلىً  ًمػػػػػػنٍ  دُّبَّاءى الػػػػػػػ يػىتىتىبَّػػػػػػعي »  ًمػػػػػػػنٍ  الػػػػػػػدُّبَّاءى  أيًحػػػػػػبُّ  أىزىؿٍ  فػىلىػػػػػػػمٍ : »قىػػػػػػاؿى  ،«القىٍصػػػػػػػعىةً  حى

  «يػىٍوًمئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذو 
 .َُِْ، ـ َِِٗخ 

 كػػػػػػػاف)صػػػػػػػلى اهلل عليػػػػػػػو كآلػػػػػػػو كسػػػػػػػلم(:  حبي       ب س       يدنا النب       ي  -َِ
 لػػػػػس). الخض     رةإذل سػػػػػيدنا ا١تصػػػػػطفى عليػػػػػو الصػػػػػالة كالسػػػػػالـ  األلػػػػػواف أحػػػػػب
ػػػػػػبَّ  كػػػػػػافى ** ك  .أنػػػػػػس عػػػػػػن( الطػػػػػػب ُب نعػػػػػػيم أبػػػػػػو السػػػػػػٍت ابػػػػػػن  ًإلىٍيػػػػػػوً  الثػّْيىػػػػػػابً  أىحى

ػػػػػػافى ** ك  .أنػػػػػػس عػػػػػػن( ف د ؽ). اْلِحبَ       َرةُ  ػػػػػػبَّ  كى  د). اْلَقِم      ي ُ  ًإلىٍيػػػػػػوً  الثػّْيىػػػػػػابً  أىحى
ػػػػػافى ** ك  .سػػػػػلمة أـ عػػػػػن( ؾ ت ػػػػػبَّ  كى ػػػػػػرىابً  أىحى  حػػػػػػم). اْلبَ     ارِدُ  الُحْل     وُ  ًإلىٍيػػػػػوً  الشَّ
ػػػػػػػافى ** ك  .عائشػػػػػػػة عػػػػػػػن( ؾ ت ػػػػػػػبَّ  كى ػػػػػػػهيورً  أىحى  ٍب َش       ْعَبانُ  يىصػػػػػػػومىوي  أىفٍ  ًإلىٍيػػػػػػػوً  الشُّ

. الش     اة ذراع إليػػػػػو العػػػػػرؽ أحػػػػػب كػػػػػاف** ك  .عائشػػػػػة عػػػػػن( د). برمضػػػػػاف يصػػػػػلو
ػػػػافى ** ك  .مسػػػػعود ابػػػػن عػػػػن( نعػػػػيم أبػػػػو السػػػػٍت ابػػػػن د حػػػػم) ػػػػبَّ  كى  ًإلىٍيػػػػوً  الػػػػدّْينً  أىحى
* قلػػػػػػػَ: كيفسػػػػػػػره اٟتػػػػػػػديث  .عائشػػػػػػػة عػػػػػػػن( ىػػػػػػػػ خ). صػػػػػػػاحبو عىلىٍيػػػػػػػوً  َداَومَ  َم       ا
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ػػػػػافى اآلٌب:   ػػػػػبَّ  كى ػػػػػل أىحى ػػػػػة عىػػػػػن( ف ت). قىػػػػػلّْ  كىًإفٍ  عىلىٍيػػػػػوً  ُدوِومَ  َم     ا ًإلىٍيػػػػػوً  اٍلعىمى  عىاًئشى
 .سلمة كىأـ

ػػػػػى: "ح     ديث الجم     اع -ُِ ػػػػػله  عىسى ػػػػػوفي  ٔتىػػػػػا حييىػػػػػدّْثي  رىجي نىػػػػػوي  يىكي  كىبػىػػػػػٍُتى  بػىيػٍ
ػػػػػى أىكٍ  أىٍىلًػػػػػوً  ػػػػػوفي  ٔتىػػػػػا ٖتيىػػػػػدّْثي  اٍمػػػػػرىأىةه  عىسى ػػػػػا يىكي نػىهى ػػػػػا كىبػىػػػػػٍُتى  بػىيػٍ  فىػػػػػًإفَّ  تػىٍفعىليػػػػػوا فىػػػػػالى  زىٍكًجهى
ػػػػػػػٍيطىافو  مىثىػػػػػػػلي  ذلػػػػػػػك مىثىػػػػػػػلى  ػػػػػػػٍيطىانىةن  لىًقػػػػػػػيى  شى  كىالنَّػػػػػػػاسي  فػىغىًشػػػػػػػيػىهىا الطَّرًيػػػػػػػقً  ظىٍهػػػػػػػرً  ُب  شى

 ". يػىٍنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكفى 
 ٗ* قلػػػػَ: قػػػػاؿ رل األسػػػػتاذ جعفػػػػر عمػػػػر لالػػػػب .يزيػػػػد بنػػػػَ أىٝتىػػػػاء عىػػػػن( لػػػػب)

آنئػػػػػػػػذ: جنبػػػػػػػػوا ٣تالسػػػػػػػػكم ذكػػػػػػػػر  َُحفظػػػػػػػػو اهلل، كأنػػػػػػػػا شػػػػػػػػاب عػػػػػػػػزب مسػػػػػػػػكُت
 النساء، من استعجل الشيء قبل أكانو عوقب ْترمانو. 

اًذبػػػػػػػػػان  أىعيػػػػػػػػػدُّهي  الى : "ح         ديث ال         زوجين المتح         ابين -ِِ ػػػػػػػػػلي : كى  الرَّجي
ػػػػػلي  اإًلٍصػػػػػالىحى  ًإالَّ  بًػػػػػوً  ييرًيػػػػػدي  الى  اٍلقىػػػػػٍوؿى  يػىقيػػػػػوؿي  النَّػػػػػاسً  بػىػػػػػٍُتى  ييٍصػػػػػًلحي   ُب  يػىقيػػػػػوؿي  كىالرَّجي
ػػػػلي  اٟتىػػػػٍربً  ىػػػػٍرأىةي  اٍمرىأىتىػػػػوي  حييىػػػػدّْثي  كىالرَّجي

ػػػػا ٖتيىػػػػدّْثي  كىا١ت  بنػػػػَ كيٍلثيػػػػـو أـ عىػػػػن( د)". زىٍكجىهى
 .عقبة

: هلل در اٟتسػػػػػػػػػد مػػػػػػػػا أعدلػػػػػػػػػو، بػػػػػػػػدأ بصػػػػػػػػػاحبو فقتلػػػػػػػػػو. الحس        د -ِّ
 كفيو قصة. )شعر(

ػػػػبُّ  كىليػػػػوده  اٍمػػػػرىأىةه : "الحس    ناء م    ن النس    اء -ِْ  ًمػػػػنى  تػىعىػػػػاذل اللَّػػػػوً  ًإذلى  أحى
ٍسػػػػناء اٍمػػػػرىأىةو  ػػػػاثًره  إينّْ ، تىلًػػػػدي  الى  حى ػػػػمي  ميكى ػػػػمى  ًبكي ػػػػةً  يػىػػػػٍوـى  األيمى  عىػػػػن( قىػػػػانًع ابٍػػػػن)". القيىامى
ػػػػػديكيم رىأل ًإذا. ** "(ضػػػػػعيف) النعمػػػػػاف بػػػػػن حىٍرمىلىػػػػػة ٍسػػػػػناءى  اٍمػػػػػرىأةن  أحى بىٍتػػػػػوي  حى  فأٍعجى

                                                           
9
 زعٌم "عسكر الجهاد" بجوكجاكرتا قدٌماً.  

12
 ومسكٌنة المال، كثٌر كان وإن امرأة؛ له لٌس رجل: مسكٌن مسكٌنشهٌر: " ضعيففً حدٌث   

 عن)طس(  أخرجه، منكر". قال فً الضعٌفة: المال كثٌرة كانت وإن زوج؛ لها لٌس امرأة: مسكٌنة
 .مرفوعاً  نجٌح أبً
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 عػػػػػػن( خػػػػػػط)". معهػػػػػػا الػػػػػػًذم ًمثٍػػػػػػلي  كمىعىهػػػػػػا، كاًحػػػػػػده  البيٍضػػػػػػعى  فػػػػػػإفَّ ، أٍىلىػػػػػػوي  فػىٍليىػػػػػػأتً 
: " (موضػػػػػػػوع) عمػػػػػػػر  مػػػػػػػن* قلػػػػػػػَ: اٟتػػػػػػػديث الثػػػػػػػاين يشػػػػػػػهد ١تضػػػػػػػمونو حػػػػػػػديثي
 كبشػػػػة أيبعػػػػن  أٛتػػػػد أخرجػػػػو، (النسػػػػاء يعػػػػٍت)" اٟتػػػػالؿ إتيػػػػاف أعمػػػػالكم أماثػػػػل

 ُب جالسػػػػػػا كسػػػػػػلم عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى اهلل رسػػػػػػوؿ كػػػػػػاف، كسػػػػػػبب كركده:  األَّنػػػػػػارم
 شػػػػيء؟ كػػػػاف قػػػػد اهلل رسػػػػوؿ يػػػػا: فقلنػػػػا اغتسػػػػل كقػػػػد خػػػػرج ٍب فػػػػدخل، أصػػػػحابو
 بعػػػػػػػض فأتيػػػػػػػَ النسػػػػػػػاء شػػػػػػػهوة قلػػػػػػػيب ُب فوقػػػػػػػع فالنػػػػػػػة يب مػػػػػػػرت أجػػػػػػػل،: قػػػػػػػاؿ

 ، فذكر اٟتديث.فافعلوا فكذلك فأصبتها، أزكاجي
َي  لىػػػػوٍ : "ح     ق ال     زوج -ِٓ ٍنػػػػػ ػػػػػدان  آًمػػػػػران  كي ػػػػػدو  يىٍسػػػػػجيدى  أىفٍ  أىحى ػػػػػٍرتي  ألىحى  ألىمى

ىػػػػػػٍرأىةى 
ػػػػػػا تىٍسػػػػػػجيدى  أىفٍ  ا١ت  عىػػػػػػن( ؾ) معىػػػػػػاذ عىػػػػػػن( حػػػػػػم) ىيرىيٍػػػػػػػرىة أيب عىػػػػػػن( ت)". لًزىٍكًجهى

ػػػػالن  أىفَّ  كىلىػػػػوٍ )** زاد ابػػػػن ماجػػػػو مػػػػن حػػػػديث عائشػػػػة عليهػػػػا السػػػػالـ:  .بريػػػػدة  رىجي
ػػػػرى  بىػػػػلو  ًمػػػػػنٍ  تػىٍنتىًقػػػػلى  أىفٍ  اٍمرىأىتىػػػػوي  أىمى بىػػػػلو  ًإذلى  أىٍٛتىػػػػرى  جى بىػػػػلو  ًمػػػػنٍ  أىكٍ  أىٍسػػػػػوىدى  جى  ًإذلى  أىٍسػػػػػوىدى  جى

بىػػػػػػػلو  ػػػػػػػػافى  أىٍٛتىػػػػػػػػرى  جى ، كىػػػػػػػذه الزيػػػػػػػػادة ضػػػػػػػػعيفة عنػػػػػػػػد الشػػػػػػػػيخ (تػىٍفعىػػػػػػػػلى  أىفٍ  نػىٍو٢تيىػػػػػػػػا لىكى
ػػػػػػدو  نػىٍفػػػػػػسي  كىالَّػػػػػػًذماأللبػػػػػػاين. ** أمػػػػػػا الزيػػػػػػادة الصػػػػػػحيحة: "  تػيػػػػػػؤىدّْم الى ، بًيىػػػػػػًدهً  ٤تىمَّ

ىػػػػٍرأىةي 
ػػػػػقَّ  ا١ت ػػػػا حى ػػػػػىتَّ  رىبػّْهى ػػػػقَّ  تيػػػػػؤدّْمى  حى ػػػػػا حى ػػػػػىتَّ  كيلَّػػػػوي  زىٍكًجهى ػػػػأى٢تىىا لىػػػػػوٍ  حى ػػػػػهىا سى  كىًىػػػػػيى  نػىٍفسى

ٍنػىٍعػػػػػوي  دلىٍ  قػىتىػػػػبو  عىلىػػػػى ** قلػػػػػَ:  .أكَب أيب بػػػػن اهلل عبػػػػػد عىػػػػن( حػػػػب ىػػػػػػ حػػػػم)". ٘تى
ػػػػػػػرو  يىٍصػػػػػػػليحي  الى كأحسػػػػػػػن مػػػػػػػن ىػػػػػػػذه األحاديػػػػػػػث كلهػػػػػػػا، حػػػػػػػديث أنػػػػػػػس: "  أىفٍ  لًبىشى

ػػػػػػرو  يىٍسػػػػػػجيدى  ػػػػػػره  يىٍسػػػػػػجيدى  أىفٍ  صىػػػػػػلىحى  كىلىػػػػػػوٍ  لًبىشى ػػػػػػرو  بىشى ػػػػػػٍرتي  لًبىشى ىػػػػػػٍرأىةى  ألىمى
 تىٍسػػػػػػجيدى  أىفٍ  ا١ت

ػػػػػػا ػػػػػػا حىقّْػػػػػػوً  عيظٍػػػػػػمً  ًمػػػػػػنٍ  لًزىٍكًجهى هى ًمػػػػػػوً  ًمػػػػػػنٍ  أىفَّ  لىػػػػػػوٍ  بًيىػػػػػػًدهً  نػىٍفًسػػػػػػي كىالَّػػػػػػًذم عىلىيػٍ  ًإذلى  قىدى
ػػػػػػػةن  رىٍأًسػػػػػػػوً  مىٍفػػػػػػػرًؽً  ٍَ  ٍبيَّ  كىالصَّػػػػػػػًديدً  بًػػػػػػػاٍلقىٍيحً  تػىٍنػػػػػػػبىًجسى  قػيٍرحى ػػػػػػػوي  أىقٍػبػىلىػػػػػػػ ػػػػػػػا تػىٍلحىسي  أىدَّتٍ  مى
  .أنس عن( ف حم)" حىقَّوي 
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: قػػػػػػاؿ حلػػػػػػيم ١تػػػػػػػن سػػػػػػٌبو: إف كنػػػػػػَ صػػػػػػادقا فعسػػػػػػػى اهلل الحل      م -ِٔ
 لينا(الدكتورة أف يغفر رل، كإف كنَ كاذبا فعسى اهلل أف يغفر لك. )

 كػػػػػلٌ  مػػػػػن العلػػػػػم ىػػػػػذا حيمػػػػػل: حػػػػػديث "حمل     ة الق     رآن واألث     ر -ِٕ
 كتأكيػػػػػػػػل ا١تبطلػػػػػػػػُت، كانتحػػػػػػػػاؿ الغػػػػػػػػالُت، ٖتريػػػػػػػػف عنػػػػػػػػو ينفػػػػػػػػوف عدكلػػػػػػػػو، خلػػػػػػػػف

 عػػػػػػػن: كفيػػػػػػػو( ِْٖ رقػػػػػػػم) "ا١تصػػػػػػػابيح مشػػػػػػػكاة" ُب التربيػػػػػػػزم أكرده"، اٞتػػػػػػػاىلُت
 الشػػػػػيخ علػػػػػق كقػػػػػد*  .البيهقػػػػػي ركاهمرفوعػػػػػا  العػػػػػذرم الػػػػػرٛتن عبػػػػػد بػػػػػن إبػػػػػراىيم
 العػػػػذرم الػػػػرٛتن عبػػػػد بػػػػن إبػػػػراىيم ألف مرسػػػػل؛ بأنػػػػو اٟتػػػػديث ىػػػػذا علػػػػى األلبػػػػاين
. بعمػػػػدة لػػػػيس رفاعػػػػة بػػػػن معػػػػاذ عنػػػػو راكيػػػػو الػػػػذىيب، قػػػػاؿ كمػػػػا مقػػػػلٌ  تػػػػابعي ىػػػػذا
 كصػػػػحح الصػػػػحابة، مػػػػن ٚتاعػػػػة لريػػػػق مػػػػن موصػػػػوالن  ركم قػػػػد اٟتػػػػديث لكػػػػن* 

 ا٠تطيػػػػػػب كركل* (. ْ-ّ" )ا١تلػػػػػػتمس بغيػػػػػػة" ُب العالئػػػػػػي اٟتػػػػػػافظ لرقػػػػػػو بعػػػػػػض
 سػػػػػػألَ: قػػػػػػاؿ حيػػػػػػِت بػػػػػػن مهنػػػػػػا عػػػػػػن( ِ/ّٓ" )اٟتػػػػػػديث أصػػػػػػحاب شػػػػػػرؼ" ُب

 ىػػػػػذا، إبػػػػػراىيم عػػػػػن رفاعػػػػػة بػػػػػن معػػػػػاذ حػػػػػديث عػػػػػن -حنبػػػػػل ابػػػػػن يعػػػػػٍت - أٛتػػػػػد
َي . صػػػػػحيح ىػػػػػو ال،: فقػػػػػاؿ موض     وع؟ ك     َلم كأن     و: ألٛتػػػػػد فقلػػػػػَ : لػػػػػو فقلػػػػػ
 بػػػػػو حػػػػػدثٍت: قػػػػػاؿ ىػػػػػم؟ مػػػػػن: قلػػػػػَ. كاحػػػػػد غػػػػػَت مػػػػػن: قػػػػػاؿ أنػػػػػَ؟ ٝتعتػػػػػو ٦تػػػػػن

: أٛتػػػػػد قػػػػػاؿ. الػػػػػرٛتن عبػػػػػد بػػػػػن القاسػػػػػم عػػػػػن معػػػػػاذ،: يقػػػػػوؿ أنػػػػػو إال مسػػػػػكُت،
 مػػػػػا": ا١تيػػػػػزاف" ُب العػػػػػذرم عػػػػػن الػػػػػذىيب كقػػػػػاؿ. * بػػػػػو بػػػػػأس ال رفاعػػػػػة بػػػػػن معػػػػػاذ
. "عدكلػػػػػو خلػػػػػفو  كػػػػػلٌ  مػػػػػن العلػػػػػم ىػػػػػذا حيمػػػػػل: "حػػػػػديث أرسػػػػػل كاىيػػػػػان، علمتػػػػػو

 )ذيل النبوات البن تيمية(
ـي  خيىٍبيػػػػػػثً  دلىٍ  ًإٍسػػػػػػرىائًيلى  بػىنيػػػػػػو لىػػػػػػٍوالى : "خيان      ة الم      رأة -ِٖ  خيىٍنىػػػػػػزً  كىدلىٍ  الطَّعىػػػػػػا

 .ىريرة أيب عن( ؽ حم)". زكجها أينٍثى ٗتىينٍ  دلىٍ  حىوَّاءي  كىلىٍوالى  اللٍَّحمي 
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ػػػػػػػري : "حبيبت       ي خي       ر النس       اء -ِٗ يػٍ ػػػػػػػرُّهي  الَّػػػػػػػيًت  النّْسػػػػػػػاءً  خى  نىظىػػػػػػػرى  ًإذا تىسي
ػػػػػػرى  ًإذا كىتيًطيعيػػػػػػوي  الًفيػػػػػػوي  كىالى  أمى  عىػػػػػػن( ؾ ف حػػػػػػم)" يىٍكػػػػػػرىهي  ٔتػػػػػػا ما٢ًتػػػػػػا كىالى  نػىٍفًسػػػػػػها ُب  ٗتي

ػػػػػػػػػري "ك .ىريػػػػػػػػػرة أيب يػٍ ػػػػػػػػػنٍ  النّْسػػػػػػػػػاءً  خى ػػػػػػػػػٍرتى  ًإذا كىتيًطيعػػػػػػػػػكى  أٍبصىػػػػػػػػػٍرتى  ًإذا تيًسػػػػػػػػػرُّؾى  مى  أمى
ػػػػػػػػظ *  .سػػػػػػػػالـ بػػػػػػػػن اهلل عبػػػػػػػػد عػػػػػػػػن( لػػػػػػػػب)" كمالًػػػػػػػػكى  نػىٍفًسػػػػػػػػها ُب  غىٍيبىتىػػػػػػػػكى  كىٖتىٍفى

 قلَ: صححهما شيخ شيًخنا األلباين رٛتهما اهلل.
ػػػػػػػالن  اهلل رىًحػػػػػػػمى : "رح       م اهلل حبيبت       ي -َّ ـى  رىجي  فىصىػػػػػػػلَّى اللٍَّيػػػػػػػلً  ًمػػػػػػػنى  قىػػػػػػػا
ٍَ  اٍمرىأىتىػػػػػػػوي  كىأىيٍػقىػػػػػػػظى  ٍَ  فىػػػػػػػًإفَّ  فىصىػػػػػػػلَّ  اٍمػػػػػػػرىأةن  اهلل كرحػػػػػػػم ا١تػػػػػػػاء كجههػػػػػػػا ُب  نىضىػػػػػػػحى  أىبىػػػػػػػ
 ٍَ ػػػػػػػ ٍَ  اللٍَّيػػػػػػػلً  ًمػػػػػػػنى  قىامى ٍَ  فىصىػػػػػػػلَّ ٍَ  أىىبى  فىػػػػػػػًإفٍ  فىصىػػػػػػػلَّى زىٍكجىهػػػػػػػا كأىيٍػقىظىػػػػػػػ  ُب  نىضىػػػػػػػحى

 ". ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كىٍجًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 .ىريرة أيب عىن( ؾ حب ف د حم)

ثالثػػػػػة: الزىػػػػػد عػػػػػن الشػػػػػبهات، فالزىػػػػػد عػػػػػن : لػػػػػو مراتػػػػػب الزى     د -ُّ
** كالزىػػػػػػد نوعػػػػػػاف:  الفضػػػػػػوؿ، فالزىػػػػػػد عػػػػػػن اٟتػػػػػػوائج غػػػػػػَت ا١تهمػػػػػػة. كاهلل أعلػػػػػػم.

ػػػػػػدٍ " بَّػػػػػػكى  الػػػػػػدُّنٍيا ُب  إٍزىى ػػػػػػدٍ ، اهلل حيًي بَّػػػػػػكى  النَّػػػػػػاسً  أيٍػػػػػػًدم ًفيمػػػػػػا كاٍزىى  ىػػػػػػػ)". النَّػػػػػػاسي  حيًي
ػػػػػػػًذهً  أىكَّؿً  صىػػػػػػػالىحي ك" .سػػػػػػػعد بػػػػػػػن سػػػػػػػهل عػػػػػػػن( ىػػػػػػػب ؾ لػػػػػػػب  بًالزٍُّىػػػػػػػدً  األيمَّػػػػػػػةً  ىى
ػػػػػا كىيػىٍهلًػػػػػك، كىاليىًقػػػػػُتى  ػػػػػلً  بًاٍلبيٍخػػػػػلً  آًخريىى  عػػػػػن( ىػػػػػب لػػػػػس الٌزٍىػػػػػد ُب  حػػػػػم)" كىاألىمى

 كاٟتديثاف صحيحاف. .عمرك ابن
ػػػػػا اٍمػػػػػرىأىةه  تػيػػػػػٍؤًذم الى : "زوجت     ان لك     ل مس     لم -ِّ نٍػيىا ُب  زىٍكجىهى  ًإالَّ  الػػػػػدُّ

 ٍَ تيػػػػػوي  قىالىػػػػػ ػػػػػوى  فىًإَّنَّىػػػػػا اهلل قىاتػىلىػػػػػكً  تػيٍؤًذيػػػػػوً  الى : اٍلعػػػػػُتً  اٟتيػػػػػورً  ًمػػػػػنى  زىٍكجى  دىًخيػػػػػله  ًعٍنػػػػػدىؾً  ىي
 .معاذ عن( ت حم)" إلينا يفارقك أف ييوًشكي 

 أٍعظىػػػػػػػمي : جػػػػػػػاء ُب حػػػػػػػديث ضػػػػػػػعيف: "زوج       ِك أو أب       واِك أواًل؟ -ّّ
ٌقػػػان  النَّػػػاسً  ٌقػػػان  النٌػػػاسً  كأٍعظىػػػمي  زىٍكجيهػػػا ا١تػػػٍرأةً  علػػػى حى ػػػلً  علػػػى حى  عىػػػػن( ؾ)" أيمُّػػػوي  الرَّجي
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* قلػػػػػَ: ضػػػػػعفو الشػػػػػػيخ األلبػػػػػاين، لكػػػػػن اقػػػػػرٍأ مػػػػػػع ىػػػػػذا فصػػػػػلى "حػػػػػػق  .عائشػػػػػة
 الزكج" كقد مضى قريبا، فجدٍد بو عهدا، كال تغفل أبدان.

يػػػػػػٍؤًمني  يػيٍعطىػػػػػػى: "زوج      ك ف      ي الجن      ة -ّْ
 ُب  ًمائىػػػػػػػةو  قػيػػػػػػوَّةى  اٞتىنَّػػػػػػةً  ُب  ا١ت

ػػػػػلى  إفٌ ** " .أنػػػػػس عػػػػػن( حػػػػػب ت)" النسػػػػػاء  قػػػػػوَّةى  لىيػيٍعطىػػػػػى اٞتىنػػػػػةً  أٍىػػػػػلً  مػػػػػنٍ  الرَّجي
ػػػػػػػلو  مائىػػػػػػػةً  ػػػػػػػٍربً  األىٍكػػػػػػػلً  ُب  رىجي ػػػػػػػةي ، كاًٞتمػػػػػػػاع كالٌشػػػػػػػٍهوىةً  كالشُّ ػػػػػػػًدىمٍ  حاجى  عىػػػػػػػرىؽه  أحى
 .أرقم بن زيد عن( لب)". ضمر قد بطنو فىًإذا ًجٍلًدهً  منٍ  يىفيضي 

ػػػػػػػػػراًكيالتً  اًٗتػػػػػػػػذيكا: "الس        روال للنس        اء -ّٓ ػػػػػػػػا السَّ  أىٍسػػػػػػػػػًتىً  ًمػػػػػػػػنٍ  فًإهنَّ
( األدب ُب البيهقػػػػػػػي عػػػػػػػد عػػػػػػػق)". خػػػػػػػرجن إذا نسػػػػػػػاءكم ّٔػػػػػػػا كىحصّْػػػػػػػنيوا ثًيىػػػػػػػاًبكيمٍ 

 .(موضوع) علي عن
ػػػػػػتىمى  اللَّػػػػػػوى  إفٌ : "س      ور مخت      ارة للنس      اء -ّٔ ػػػػػػورةى  خى  بػػػػػػآيػىتػىٍُتً  البَ َق      َرةِ  سي
َى  الَّػػػػػػػًذم كنػػػػػػػزًهً  ًمػػػػػػػنٍ  أٍعطانًيًهمػػػػػػػا ػػػػػػػوىينَّ  العىػػػػػػػٍرشً  ٖتىٍػػػػػػػ ػػػػػػػوىينَّ  فػىتػىعىٌلمي  ًنسػػػػػػػاءىكيمٍ  كعىٌلمي
**  (ضػػػػػػػػػػعيف) ذر أيب عػػػػػػػػػػن( ؾ)". كديعػػػػػػػػػػاءه  كقػيػػػػػػػػػػٍرآفه  صػػػػػػػػػػالةه  فإهٌنػػػػػػػػػػا كأبٍنػػػػػػػػػػاءىكمٍ 

ػػػػػػوا" ػػػػػػالىكيمٍ  عىلّْمي ػػػػػػورىةى  رًجى ىائًػػػػػػدىةً  سي
ػػػػػػوا ا١ت ػػػػػػاءكيمي  كىعىلّْمي ػػػػػػورىةى  ًنسى ( ىػػػػػػب ص)". الن      ور سي

ػػػػػػػوا** "( ضػػػػػػػعيف) مرسػػػػػػػال ٣تاىػػػػػػػد عػػػػػػػن ػػػػػػػاءكيمي  عىلّْمي ػػػػػػػورىةى  ًنسى ػػػػػػػا اْلَواِقَع       ةِ : سي  فىًإنػَّهى
 .(ضعيف) أنس عن( فر)". اٍلًغٌتى  سيورىةي 

: قػػػػػػػاؿ ا١تغػػػػػػػَتة: صػػػػػػػاحب اثنتػػػػػػػُت بػػػػػػػُت نػػػػػػػارين ص       احب اثنت       ين -ّٕ
 اٍلميغًػػػػػَتىةً  عىػػػػػنً تشػػػػػعالف. ** قلػػػػػَ: مصػػػػػداؽ ذلػػػػػك مػػػػػا ركل الشػػػػػيخاف، ثانيهمػػػػػا 

ػػػػٍعبىةى  بٍػػػػنً  ًَ : قىػػػػاؿى  شي ػػػػودً  ضىػػػػرَّتػىهىا اٍمػػػػرىأىةه  ضىػػػػرىبى لىػػػػى، كىًىػػػػيى  فيٍسػػػػطىاطو  ًبعىمي ػػػػا، حيبػٍ هى  فػىقىتػىلىتػٍ
ًإٍحػػػػػدىامهيىا: قىػػػػػاؿى  ػػػػػوؿي  فىجىعىػػػػػلى : قىػػػػػاؿى  ًٟتٍيىانًيَّػػػػػةه، كى ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى اهللً  رىسي  ًديىػػػػػةى  كىسى

ػػػػػا كىغيػػػػػرَّةن  اٍلقىاتًلىػػػػػًة، عىصىػػػػػبىةً  عىلىػػػػػى اٍلمىٍقتيولىػػػػػةً  ػػػػػا، ُب  ًلمى ػػػػػله  فػىقىػػػػػاؿى  بىٍطًنهى  عىصىػػػػػبىةً  ًمػػػػػنٍ  رىجي
ـي : اٍلقىاتًلىػػػػةً  ػػػػنٍ  ًديىػػػػةى  أىنػىٍغػػػػرى ػػػػلى، الى  مى ، كىالى  أىكى ػػػػًربى  ييطىػػػػػلُّ؟ ذىلًػػػػكى  فىًمثٍػػػػلي  اٍسػػػػتػىهىلَّ، كىالى  شى
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ػػػػػوؿي  فػىقىػػػػػاؿى  ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى اهللً  رىسي ػػػػػٍجعه : »كىسى ػػػػػٍجعً  أىسى )خ  «؟!اأٍلىٍعػػػػػرىابً  كىسى
 (ُِٖٔ، ـ ٖٕٓٓ

: قػػػػػػػػاؿ ا١تغػػػػػػػػَتة: صػػػػػػػػاحب أربعػػػػػػػػة ُب نعمػػػػػػػػة ال ص        احب أربع        ة -ّٖ
يعػػػػػػػػد٢تا أم نعمػػػػػػػػة. أم: نعمػػػػػػػػة دنيػػػػػػػػا ال ديػػػػػػػػن. ** قلػػػػػػػػَ: إف كػػػػػػػػاف صػػػػػػػػاحب 

نعػػػػم منػػػػو. ىػػػػذا مقتضػػػػػى األمػػػػر، كلعػػػػل ىػػػػػذه ثالثػػػػة ُب نعمػػػػة، فصػػػػاحب أربعػػػػػة أ
القاعػػػػػػدة تؤيػػػػػػده: مػػػػػػا كػػػػػػاف أكثػػػػػػر فعػػػػػػال كػػػػػػاف أعظػػػػػػم أجػػػػػػرا. كاهلل تعػػػػػػاذل أعلػػػػػػم 

 كعلمو أًب.
: قػػػػػػػػػػػاؿ ا١تغػػػػػػػػػػػَتة: صػػػػػػػػػػػاحب الواحػػػػػػػػػػػدة إذا ص           احب الواح           دة -ّٗ

ٍَ حػػػػػػػػاض، كإذا مرضػػػػػػػػَ مػػػػػػػػرض، كإذا زارٍت زار. ** قلػػػػػػػػَ: مصػػػػػػػػداؽ  حاضػػػػػػػػ
ػػػػػًعيدو  أىيب  عىػػػػػنٍ  ِْٗٓ داكدذلػػػػػك مػػػػػا ركل أبػػػػػو  ػػػػػاءىتً : اؿى قىػػػػػ سى  النَّػػػػػيبّْ  ًإذلى  اٍمػػػػػرىأىةه  جى

ػػػػػػػلَّمى، عىلىٍيػػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى ٍَ  ًعٍنػػػػػػػدىهي، كى٨تىٍػػػػػػني  كىسى ػػػػػػػوؿى  يىػػػػػػا: فػىقىالىػػػػػػػ  زىٍكًجػػػػػػػي ًإفَّ  اللَّػػػػػػػًو، رىسي
، ًإذىا يىٍضػػػػػػرًبيًٍت  اٍلميعىطَّػػػػػػًل، بٍػػػػػػنى  صىػػػػػٍفوىافى  َي ، ًإذىا كىيػيفىطّْػػػػػػريين  صىػػػػػػلٍَّي َي  ييصىػػػػػػلّْي كىالى  صيػػػػػػٍم
ةى  ػػػػىتَّ  اٍلفىٍجػػػػرً  صىػػػػالى ػػػػٍمسي  تىٍطليػػػػعى  حى ػػػػأىلىوي : قىػػػػاؿى  ًعٍنػػػػدىهي، كىصىػػػػٍفوىافي : قىػػػػاؿى ! الشَّ ػػػػا فىسى  عىمَّ
، ٍَ ػػػػػػوؿى  يىػػػػػػا: فػىقىػػػػػػاؿى  قىالىػػػػػػ ، ًإذىا يىٍضػػػػػػرًبيًٍت  قػىٍو٢تيىػػػػػػا أىمَّػػػػػػا اللَّػػػػػػًو، رىسي َي ػػػػػػا صىػػػػػػلٍَّي  تػىٍقػػػػػػرىأي  فىًإنػَّهى

ػػػػػػػورىتػىٍُتً  ػػػػػػػا، كىقىػػػػػػػدٍ  ًبسي ٍيتػيهى ٍَ  لىػػػػػػػوٍ : »فػىقىػػػػػػػاؿى : قىػػػػػػػاؿى  نػىهى انىػػػػػػػ ػػػػػػػورىةن  كى ًَ  كىاًحػػػػػػػدىةن  سي ػػػػػػػ  لىكىفى
ػػػػا يػيفىطّْػػػػريين،: قػىٍو٢تيىػػػػا كىأىمَّػػػػا ،«النَّػػػػاسى  ػػػػله  كىأىنىػػػػا فػىتىصيػػػػوـي، تػىٍنطىلًػػػػقي  فىًإنػَّهى ، رىجي ػػػػابّّ  فىػػػػالى  شى
ػػػػػوؿي  فػىقىػػػػػاؿى  أىٍصػػػػػربي، ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى اللَّػػػػػوً  رىسي  ًإالَّ  اٍمػػػػػرىأىةه  تىصيػػػػػوـي  الى : »يػىٍومىئًػػػػػذو  كىسى
ػػػػػػا فً بًػػػػػػًإذٍ  ػػػػػػىتَّ  أيصىػػػػػػلّْي الى  ًإينّْ : قػىٍو٢تيىػػػػػػا كىأىمَّػػػػػػا ،«زىٍكًجهى ، تىٍطليػػػػػػعى  حى ػػػػػػٍمسي  أىٍىػػػػػػلي  فىًإنَّػػػػػػا الشَّ
َو  ، لىنىػػػػػػػا عيػػػػػػػًرؼى  قىػػػػػػػدٍ  بػىٍيػػػػػػػ ػػػػػػػادي  الى  ذىاؾى ػػػػػػػىتَّ  نىٍسػػػػػػػتػىٍيًقظي  نىكى ، تىٍطليػػػػػػػعى  حى ػػػػػػػٍمسي : قىػػػػػػػاؿى  الشَّ

َى  فىػػػػػػػًإذىا» قىٍظ  . * قلػػػػػػػَ: كالشػػػػػػػاىد قػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػفواف "كأنػػػػػػػا رجػػػػػػػػل«فىصىػػػػػػػػلّْ  اٍسػػػػػػػتػىيػٍ
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شػػػػػاب فػػػػػال أصػػػػػرب"، فػػػػػدٌؿ علػػػػػى أنػػػػػو يتعػػػػػٌذب إف غابػػػػػَ عنػػػػػو زكجتهػػػػػا لػػػػػويال، 
 كاهلل أعلم.
: قػػػػػػػاؿ ا١تغػػػػػػػَتة: صػػػػػػػاحب ثالثػػػػػػػة ُب نعمػػػػػػػة. ** ص       احب ثَلث       ة -َْ

قلػػػػَ: لعػػػػٌل مصػػػػداؽ ذلػػػػك ٕتربػػػػة، فلػػػػيس مػػػػن جػػػػٌرب كمػػػػن دل جيػػػػرب! كالنعمػػػػة 
 ال يعرفها إال من ذاقها ... فهل من ذائق؟

 ًإالَّ  عىًطيَّػػػػػةه  الٍمػػػػػرىأىةو  وزي جيىيػػػػػ الى : "ص     دقة الم     رأة م     ن م     ال زوجه     ا -ُْ
ػػػػػػٍيئان  اٍمػػػػػػرىأىةه  تػيٍنًفػػػػػػقً  ال* " .عمػػػػػػرك ابػػػػػػن عػػػػػػن( د)". زكجهػػػػػػا يىػػػػػػٍأذىفى  أىفٍ  ًَ  مػػػػػػنٍ  شى  بػىٍيػػػػػػ

 حػػػػم)" أٍموىالًنػػػػا أٍفضىػػػػلي  ذلًػػػػكى : قػػػػاؿى  الطَّعػػػػاـ؟ كىالى : ًقيػػػػلى . زىٍكًجهػػػػا بػػػػًإٍذفً  إالَّ  زىٍكًجهػػػػا
ػػػػػػة أيب عىػػػػػػن( ت * قلػػػػػػَ: إف كػػػػػػاف ال يضػػػػػػٌر فػػػػػػال بػػػػػػأس كلػػػػػػو بغػػػػػػَت أمػػػػػػره،  .أيمىامى

ػػػػاٟتػػػػديث: " ٍَ  مى ( خ)" شػػػػطره إليػػػػو ميػػػػؤدَّ  فإنػػػػو، أمػػػػره غىػػػػٍَتً  ًمػػػػنٍ  نػىفىقىػػػػةو  ًمػػػػنٍ  أىنٍػفىقىػػػػ
ًَ  ُب  اٍمػػػػػػرىأىةه  تىػػػػػػٍأذىفي  الى ** أمػػػػػػا حػػػػػػديث: " .ىريػػػػػػرة أيب عػػػػػػن ػػػػػػا بػىٍيػػػػػػ  بًًإٍذنًػػػػػػوً  ًإالَّ  زىٍكًجهى
ا ًمػػػػػنٍ  تػىقيػػػػػوـي  كىالى )  ،عبػػػػػاس ابػػػػػن عػػػػػن( لػػػػػب)" (بإذنػػػػػو إال تىطىوُّعػػػػػان  فػىتيصىػػػػػلّْي ًفرىاًشػػػػػهى

، فػػػػػانظر األلبػػػػػايناحملػػػػػدث  عنػػػػػد ضػػػػػعيفف قوسػػػػػُت بػػػػػُت مػػػػػافهػػػػػو صػػػػػحيح سػػػػػول 
 .ُّٖٔ اٞتامع ضعيف

 ُب  أىٍمػػػػػػره  الٍمػػػػػػرىأىةو  جيىيػػػػػػوزي  الى : "ص      دقة الم      رأة م      ن م      ال نفس      ها -ِْ
 ٕتىيػػػػػػػػوزي  الى ** " .عمػػػػػػػػرك ابػػػػػػػػن عػػػػػػػػن( ؾ د)". عصػػػػػػػػمتها زكجهػػػػػػػػا ملػػػػػػػػك ًإذىا مىا٢ًتىػػػػػػػػا
ػػػػػػا بًػػػػػًإٍذفً  ًإالَّ  مىا٢ًتىػػػػػا ُب  ًىبىػػػػػةه  الٍمػػػػػرىأىةو  ػػػػػا مىلىػػػػػكى  ًإذىا زىٍكًجهى تػىهىا زىٍكجيهى  ف حػػػػػػم)". ًعٍصػػػػػمى

ػػػػٍرأىةً  لىػػػػٍيسى ** " .مالػػػػك بػػػػن كعػػػػب عىػػػػن( ىػػػػػ) عىٍمػػػػرك ابٍػػػػن عىػػػػن( ىػػػػػ  تػىٍنتىًهػػػػكى  أىفٍ  لًٍلمى
ػػػػػػػػٍيئان  * قلػػػػػػػػَ: ىػػػػػػػػػذه  .كاثلػػػػػػػػة عػػػػػػػػن( لػػػػػػػػب)" زكجهػػػػػػػػا بػػػػػػػػإذف إال مىا٢ًتىػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػنٍ  شى

األحاديػػػػػث كلهػػػػػا صػػػػػححو أك قبلهػػػػػا الشػػػػػيخ األلبػػػػػاين. لكػػػػػن الػػػػػراجح ُب ا١تسػػػػػألة 
أف ذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػن حيػػػػػػػػث األدب ال مػػػػػػػػن حيػػػػػػػػث اٟتكػػػػػػػػم، أم: أف ذلػػػػػػػػك جػػػػػػػػائز 
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للمػػػػػػرأة، لكػػػػػػن ينبغػػػػػػي ٢تػػػػػػا أف تكلٌػػػػػػم زكجهػػػػػػا كتسػػػػػػتأذنو ُب ذلػػػػػػك، اسػػػػػػتحبابان ال 
ػػػػػػػا اللَّػػػػػػػوي  رىًضػػػػػػػيى  اٟتىػػػػػػػاًرثً  بًٍنػػػػػػػَكجوبػػػػػػػان. * كذلكػػػػػػػم ٟتػػػػػػػديث ميمونػػػػػػػة  هى ػػػػػػػا، عىنػٍ  أىنػَّهى

 ٍَ ػػػػػػلَّمى، عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى النَّػػػػػػيبَّ  تىٍسػػػػػتىٍأًذفً  كىدلىٍ  كىلًيػػػػػػدىةن  أىٍعتػىقىػػػػػ ػػػػػا كىسى ػػػػػػافى  فػىلىمَّ ػػػػػػا كى  يػىٍوميهى
ػػػػا يىػػػػديكري  الَّػػػػًذم هى ٍَ  ًفيػػػػًو، عىلىيػٍ ػػػػعىٍرتى : قىالىػػػػ ػػػػوؿى  يىػػػػا أىشى َي  أىينّْ  اللَّػػػػوً  رىسي  كىلًيػػػػدىٌب، أىٍعتػىٍقػػػػ
؟: »قىػػػػػػاؿى  ًَ ٍَ  ،«أىكىفػىعىٍلػػػػػػ ػػػػػػا: »قىػػػػػػاؿى  نػىعىػػػػػػٍم،: قىالىػػػػػػ ػػػػػػا لىػػػػػػوٍ  ًإنَّػػػػػػكً  أىمى  أىٍخوىالىػػػػػػكً  أىٍعطىٍيًتهى
 . )ؽ(«أًلىٍجرًؾً  أىٍعظىمى  كىافى 

: ركل الثالثػػػػػة إال أبػػػػػا ص     َلة الم     رأة الحس     ناء ف     ي المس     جد -ّْ
ٍَ : »قىػػػػػاؿى  عىبَّػػػػػاسو  ابٍػػػػػنً  عىػػػػػنٍ داكد  انىػػػػػ ٍلػػػػػفى  تيصىػػػػػلّْي اٍمػػػػػرىأىةه  كى ػػػػػوؿً  خى  صىػػػػػلَّى اللَّػػػػػوً  رىسي
ػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػوً  اللَّػػػػوي  ٍسػػػػنىاءى  كىسى ػػػػنً  ًمػػػػنٍ  حى ػػػػافى  النَّػػػػاًس، أىٍحسى ـي  القىػػػػٍوـً  بػىٍعػػػػضي  فىكى ػػػػىتَّ  يػىتػىقىػػػػدَّ  حى

ػػػػػػػػوفى  ػػػػػػػػا، لًػػػػػػػػئىالَّ  األىكَّؿً  الصَّػػػػػػػػفّْ  ُب  يىكي ػػػػػػػػىتَّ  بػىٍعضيػػػػػػػػهيمٍ  كىيىٍسػػػػػػػػتىٍأًخري  يػىرىاىى ػػػػػػػػوفى  حى  ُب  يىكي
يػػػػؤىخًَّر، الصَّػػػػفّْ 

ػػػػعى  فىػػػػًإذىا ا١ت ًَ  ًمػػػػنٍ  نىظىػػػػرى  رىكى  كىلىقىػػػػدٍ } تػىعىػػػػاذلى  اللَّػػػػوي  فىػػػػأىنٍػزىؿى  ،«ًإٍبطىٍيػػػػوً  ٖتىٍػػػػ
يٍسػػػػػػػػػػتػىٍقًدًمُتى  عىًلٍمنىػػػػػػػػػػا

يٍسػػػػػػػػػػتىٍأًخرًينى  عىًلٍمنىػػػػػػػػػػا كىلىقىػػػػػػػػػػدٍ  ًمػػػػػػػػػػٍنكيمٍ  ا١ت
. [ِْ: اٟتجػػػػػػػػػػر{ ]ا١ت

 بػػػػػػػن سػػػػػػػهل قىػػػػػػػاؿى : قىػػػػػػػاؿى  صىػػػػػػػاحل بػػػػػػػن دىاكيد عىػػػػػػػن ا١تنثػػػػػػػور الػػػػػػػدر. ** كُب صػػػػػػػحيح
 ًمػػػػػػٍنكيم اٍلميٍسػػػػػػتػىٍقًدًمُتى  علمنىػػػػػػا كىلىقىػػػػػػد} أنزلػػػػػػَ فػػػػػػيمى  أىتىػػػػػػٍدريكفى : اأٍلٍنصىػػػػػػارًمٌ  حنيػػػػػػف
ػػػػػػػػػًبيل ُب : قلػػػػػػػػػػَ؟ {اٍلميٍسػػػػػػػػػتىٍأًخرًينى  علمنىػػػػػػػػػا كىلىقىػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػا الى : قىػػػػػػػػػاؿى . اهلل سى  ُب  كىلكنهى

ة صيػػػػػػػفيوؼ ػػػػػػػًذه نزلػػػػػػػَ لقػػػػػػػد: فػىقىػػػػػػػاؿى  أيب فىحػػػػػػػدثَ: ميٍعتىمػػػػػػػر قىػػػػػػػاؿى . * ك الصَّػػػػػػػالى  ىى
 .اٍلًقتىاؿ يٍفرض أىف قبل اآٍليىة

ًَ  ًإذا: "طاع      ة ال      زوج -ْْ ىػػػػػػٍرأةي  صىػػػػػػلَّ
ػػػػػػها ا١ت ٍَ ، ٜتىٍسى ػػػػػػٍهرىىا كصػػػػػػامى ، شى

 ٍَ ٍَ ، فػىٍرجىهػػػػػا كىحىصَّػػػػػنى ػػػػػا كألاعىػػػػػ ػػػػػا ًقيػػػػػلى  زىٍكجىهى  أبٍػػػػػوابً  أمّْ  ًمػػػػػنٍ  اٞتىنَّػػػػػة أٍدخيلًػػػػػي: ٢تى
ًَ  اٞتىنَّػػػػػػػةً  * قلػػػػػػػػَ: صػػػػػػػححو شػػػػػػػػيخ شػػػػػػػػيخنا  .ىريػػػػػػػرة أيب عىػػػػػػػػن( حػػػػػػػب)". ًشػػػػػػػػٍئ

 األلباين رٛتو اهلل.
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ٍَ  إهٌنػػػػػػاف الٌنٍخلىػػػػػػةى  عىٌمػػػػػػتىكيمي  أٍكرًميػػػػػػوا: "طع      ام ال      والدة -ْٓ  ًمػػػػػػنٍ  خيًلقىػػػػػػ
ـى  أبًػػػػيكيمٍ  ًلينىػػػػةً  فىٍضػػػػلةً  ػػػػجىرىةه  الٌشػػػػجىرً  ًمػػػػنى  كىلىػػػػٍيسى  آدى ـي  شى ػػػػرى  ًمػػػػنٍ  تىعػػػػاذل اللَّػػػػوً  علػػػػى أكى
ػػػػػجىرىةو  ػػػػػٍرميىي  ٖتىٍتىهػػػػػا كىلىػػػػػدىتٍ  شى َي  مى  فػػػػػإفٍ  الرُّلىػػػػػبى  الويلَّػػػػػدى  ًنسػػػػػاءىكيمي  فػػػػػأىٍلًعميوا ًعٍمػػػػػرافى  بًٍنػػػػػ

ػػػػنٍ  دلىٍ   أبػػػػو الطػػػػب ُب السػػػػٍت ابػػػػن عػػػػد عػػػػق حػػػػاًب أيب ابػػػػن ع)". فػىتىٍمػػػػره  ريلىػػػػبه  يىكي
 .(موضوع) علي عن( مردكيو ابن الطب ُب نعيم

" الطَّػػػػػػػػالؽي : اهلل ًإذلى  اٟتىػػػػػػػالؿً  أبٍػغىػػػػػػػػضي : "الط       َلق ش        ر  والخل       ع -ْٔ
* قلػػػػػػػَ: اٟتػػػػػػػديث ضػػػػػػػعيف، لكػػػػػػػن معنػػػػػػػاه قػػػػػػػوٌم  .عمػػػػػػػر ابػػػػػػػن عػػػػػػػن( ؾ ىػػػػػػػػ د)

ػػػػػػػػػوي  يىضىػػػػػػػػػعي  إبٍلًػػػػػػػػػيسى  إفَّ للحػػػػػػػػػديث اآلٌب: " عىػػػػػػػػػثي  ٍبيَّ  ا١تػػػػػػػػػاءً  علػػػػػػػػػى عىٍرشى ػػػػػػػػػرىاياهي  يػىبػٍ  سى
ػػػػػمٍ  مىٍنزًلىػػػػػةن  ًمٍنػػػػػوي  فىأىٍدنػػػػػاىيمٍ  نىػػػػػةن  أٍعظىميهي ػػػػػيءي  ًفتػٍ ػػػػػديىيمٍ  جيى َي : فػىيػىقيػػػػػوؿي  أحى ا فػىعىٍلػػػػػ ػػػػػذى ػػػػػذىا كى  كىكى
ػػػػا: فػىيػىقيػػػػوؿي  َى  مى ػػػػٍيئان  صىػػػػنػىٍع ػػػػيءُّ  شى ػػػػا: فيىقػػػػوؿي  أىحػػػػديىيمٍ  كجيًى َي  حػػػػىت تركتػػػػو مى نىػػػػوي  فرَّقٍػػػػ  بػىيػٍ
* أمػػػػا عػػػػن  .جػػػػابر عػػػػن( ـ حػػػػم)" !أنػػػػَ نعػػػػم: كيىقػػػػوؿي  ًمٍنػػػػوي  فييٍدنًيػػػػوً  أٍىلًػػػػوً  كبػىػػػػٍُتى 

ػػػػػاا٠تلػػػػػع: " ٍَ  اٍمػػػػػرىأةو  أديُّ ػػػػػا غىػػػػػٍَتً  ًمػػػػػنٍ  الطَّػػػػػالؽى  زىكجىهػػػػػا سػػػػػأل ـه  بػػػػػٍأسو  مى ػػػػػرىا  علىيهػػػػػا فىحى
 .ثوباف عن( ؾ حب ت ىػ د حم)" اٞتنَّةً  رىاًئحىة

: رءكسػػػػػػػهما صػػػػػػػالهتما ٕتػػػػػػػاكز ال اثنػػػػػػػاف: "عاص       ية غي       ر آس       ية -ْٕ
ػػػػػىتَّ  مىوالًيػػػػػوً  ًمػػػػػنٍ  آبًػػػػػقه  عٍبػػػػػده  ٍَ  كاٍمػػػػػرىأةه ، يػىٍرًجػػػػػعى  حى ػػػػػىتَّ  زىٍكجىهػػػػػا عىصىػػػػػ ( ؾ)" تىرًجػػػػػعى  حى

  .عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
، ابٍػػػػػػػنً  عىػػػػػػػنً  مسػػػػػػػلم* كركل  ػػػػػػػرى ػػػػػػػوؿى  أىفَّ  عيمى ػػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػػلَّى اهللً  رىسي  غىيػَّػػػػػػػرى  كىسى

ًَ : »كىقىاؿى  عىاًصيىةى  اٍسمى  يلىةي  أىٍن  .«ٚتًى
 : أـ ا١تػػػػػػػػؤمنُت. قػػػػػػػػاؿ اٟتػػػػػػػػافظ: أفقػػػػػػػػوعائش        ة عليه        ا الس        َلم -ْٖ

النسػػػػػػػاء مطلقػػػػػػػا، كأفضػػػػػػػل أزكاج النػػػػػػػيب عليػػػػػػػو الصػػػػػػػالة كالسػػػػػػػالـ إال خدجيػػػػػػػة. * 
قػػػػػاؿ الػػػػػذىيب: مناقبهػػػػػا ٚتٌػػػػػة. * قػػػػػاؿ العػػػػػريب: كيكفػػػػػي ُب منقبتهػػػػػا مػػػػػا ثبػػػػػَ ُب 
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ػػػػػػػةى  فٍضػػػػػػػلى  إفٌ الصػػػػػػػحيحُت مػػػػػػػن حػػػػػػػديث أنػػػػػػػس: "  كفىٍضػػػػػػػلً  النّْسػػػػػػػاءً  علػػػػػػػى عاًئشى
كالسػػػػالـ كىػػػػي بنػػػػَ ". كتزكجهػػػػا النػػػػيب عليػػػػو الصػػػػالة الطَّعػػػػاـً  سػػػػائًرً  علػػػػى الثٌرًيػػػػدً 
سػػػػػػػػنُت،  ٗسػػػػػػػػنُت، كبػػػػػػػػٌت ّٔػػػػػػػػا ُب السػػػػػػػػنة األكذل مػػػػػػػػن ا٢تجػػػػػػػػرة كىػػػػػػػػي بنػػػػػػػػَ  ٔ

ق، عليهػػػػػا  ُٖكحػػػػػديث اإلفػػػػػك ُب السػػػػػنة ا٠تامسػػػػػة، كتػػػػػوُب عنهػػػػػا كىػػػػػي بنػػػػػَ 
 السالـ كرضي عنها كأرضاىا.

 لًػػػػػػثىالىثو  العىػػػػػػرىبى  أًحبُّػػػػػػوا: كرد ُب اٟتػػػػػػديث: "العرب      ي ال الج      اوي -ْٗ
 عػػػػن( ىػػػػب ؾ لػػػػب عػػػػق)". عىػػػػرىيبّّ  اٞتىنَّػػػػةً  أٍىػػػػلً  ككػػػػالـي  يبّّ عىػػػػرى  كالقيػػػػٍرآفي  عىػػػػرىيبّّ  ألينّْ 
* قلػػػػَ: اٟتػػػػديث حسػػػػنو السػػػػيولي كىػػػػو أحػػػػد ا١تتسػػػػاىلُت، كقػػػػاؿ  .عبػػػػاس ابػػػػن

األلبػػػػاين: اٟتػػػػديث موضػػػػوع! * أمػػػػا معػػػػٌت "العػػػػريب" فقػػػػد ذكػػػػر الػػػػدكتور العريفػػػػي 
ُب "هنايػػػػػػػة العػػػػػػػادل" أف لفػػػػػػػظ "العػػػػػػػريب" يطلػػػػػػػق علػػػػػػػى كػػػػػػػل مػػػػػػػن تكلػػػػػػػم بالعربيػػػػػػػة 
الفصػػػػػحى كإف كػػػػػاف مػػػػػن العجػػػػػم )ضػػػػػد العػػػػػرب(، كمػػػػػا يطلػػػػػق علػػػػػى كػػػػػل قػػػػػارئ 

َي ابٍت األكؿ "زيداف العريب" رجاء ذلك ا٠تَت كلو.للقرآف الكرمي.   لذا ٝتي
 المتق     ي: ( قب     ل اس     تقَلل إندونيس     يأالعلم     اء المت     وفى: ) -َٓ

 ال         دىلويـ(، كشػػػػػػػػػاه كرل اهلل  ُٕٔٓا٢تنػػػػػػػػػدم صػػػػػػػػػاحب كنػػػػػػػػػز العمػػػػػػػػػاؿ )ت 
الصػػػػػػػػػنعاين صػػػػػػػػػاحب  واألمي         رـ(،  ُِٕٔصػػػػػػػػػاحب حجػػػػػػػػػة اهلل البالغػػػػػػػػػة )ت 

صػػػػػػػػػاحب نيػػػػػػػػػل  الش         وكانيد ـ(، اإلمػػػػػػػػػاـ آّتهػػػػػػػػػ ُٖٕٔسػػػػػػػػػبل السػػػػػػػػػالـ )ت 
صػػػػػػػاحب الركضػػػػػػػة النديػػػػػػػة  وص       ديق حس       ن خ       انـ(،  ُّْٖاألكلػػػػػػػار )ت 

ـ( كدل يسػػػػػػمع مػػػػػػن الشػػػػػػوكاين لكنػػػػػػو قػػػػػػاؿ فيػػػػػػو "شػػػػػػيخنا"، كالشػػػػػػيخ  َُٖٗ)ت 
ـ(، كالشػػػػػػػػػيخ ٚتػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػدين  َُٓٗشػػػػػػػػػيخ رشػػػػػػػػػيد رضػػػػػػػػػا )ت  عب         ده٤تمػػػػػػػػػد 
 رش       يد رض       اـ(، كالشػػػػػػػيخ ٤تمػػػػػػػد  ُُْٗصػػػػػػػاحب التفسػػػػػػػَت )ت  القاس       مي

 ىم.ـ(، كغَت  ُّٓٗ)ت 
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ا١تصػػػػػػػػرم  المراغ        ي: ( قب        ل مول        دنإالعلم        اء المت        وفى: ) -ُٓ
 والس       عديـ(،  ُِٓٗاألشػػػػػػػعرم )ت  الك       وثريصػػػػػػػاحب التفسػػػػػػػَت، كزاىػػػػػػػد 

ا١تصػػػػػػػرم  ش       اكرـ(، كالشػػػػػػػيخ أٛتػػػػػػػد  ُٓٓٗالعنيػػػػػػػزم صػػػػػػػاحب التفسػػػػػػػَت )ت 
ـ(، كالشػػػػػػػػػيخ  ُٖٓٗاحملػػػػػػػػػدث الشػػػػػػػػػهَت صػػػػػػػػػاحب ٗتػػػػػػػػػريج مسػػػػػػػػػند أٛتػػػػػػػػػد )ت 

لسػػػػػػػنة احملمديػػػػػػػة كصػػػػػػػاحب ا١تصػػػػػػػرم مؤسػػػػػػػس ٚتاعػػػػػػػة أنصػػػػػػػار ا الفق       يحامػػػػػػػد 
 الغم     اريـ(، كالشػػػػػيخ أٛتػػػػػد صػػػػػديق  ُٗٓٗالتعليقػػػػػات علػػػػػى بلػػػػػوغ ا١تػػػػػراـ )ت 
ا١تصػػػػػػػرم شػػػػػػػػيخ  ش        لتوتـ(، كالشػػػػػػػيخ  َُٔٗا١تغػػػػػػػريب احملػػػػػػػدث الشػػػػػػػػهَت )ت 

ا١تصػػػػػػػػرم صػػػػػػػػاحب ظػػػػػػػػالؿ  س        يد قط        بق(، كالشػػػػػػػػيخ  ُّٔٗاألزىػػػػػػػػر )ت 
صػػػػػػػػاحب أضػػػػػػػػواء البيػػػػػػػػاف  الش        نقيطيـ(، كالشػػػػػػػػيخ  ُٔٔٗالقػػػػػػػػرآف )قتػػػػػػػػل ُب 

األزىػػػػػػػرم صػػػػػػػاحب أصػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػو )ت  أب       و زى       رةـ(، كالشػػػػػػػيخ  ُّٕٗ)ت 
ـ(،  ُٕٗٗالباكسػػػػػػػػتاين )ت  الم        ودوديـ(، كالشػػػػػػػػيخ أبػػػػػػػػو األعلػػػػػػػػى  ُْٕٗ
 كغَتىم.

: الشػػػػػػػػػيخ ٛتػػػػػػػػػود ( ف         ي التس         عيناتٖالعلم         اء المت         وفى: ) -ِٓ
 عفيف     ي(، كالشػػػػػيخ عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ ُِٗٗصػػػػػاحب أحاديػػػػػث الفػػػػػنت ) الت     ويجري

(، ُٓٗٗاحملػػػػػػػػدث ا٢تنػػػػػػػػدم ) األعظم        ي(، كالشػػػػػػػػيخ حبيػػػػػػػػب الػػػػػػػػرٛتن ُْٗٗ)
 أب    و غ    دة(، كالشػػػػيخاف ُٔٗٗاألزىػػػػرم غفػػػػر اهلل لػػػػو ) الغزال    يكالشػػػػيخ ٤تمػػػػد 

صػػػػػػاحب كشػػػػػػف السػػػػػػتور ُب هنػػػػػػي النسػػػػػػاء عػػػػػػن  األنص      ارياألشػػػػػػعرم كٛتػػػػػػاد 
(، ُٖٗٗا١تفسػػػػػػػػػر األزىػػػػػػػػػرم ) الش         عراوي(، كالشػػػػػػػػػيخ ُٕٗٗزيػػػػػػػػارة القبػػػػػػػػػور )

 كغَتىم. 
ة : كىػػػػػػػػو سػػػػػػػػن( ف        ي "ع        ام الح        زن"ٗالعلم        اء المت        وفى: ) -ّٓ
 األلب       انيمفػػػػػػػيت السػػػػػػػعودية، كالشػػػػػػػيخ  اب       ن الب       ازـ، فمػػػػػػػنهم الشػػػػػػػيخ  ُٗٗٗ
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شػػػػػػيخ نػػػػػػدكة العلمػػػػػػاء با٢تنػػػػػػد،  الن      دوي٤تػػػػػػدث العصػػػػػػر، كالشػػػػػػيخ علػػػػػػي حسػػػػػػن 
صػػػػػاحب  القط     انصػػػػػاحب الرسػػػػػائل، كالشػػػػػيخ منػػػػػاع  الطنط     اويكالشػػػػػيخ علػػػػػي 

سػػػػػادل صػػػػػاحب تتمػػػػػة كتػػػػػاب أضػػػػػواء  عطي     ةمباحػػػػث ُب علػػػػػـو القػػػػػرآف، كالشػػػػػيخ 
 مُت الشنقيطي، كغَتىم. البياف لشيخو األ

: الشػػػػػػػػيخ وم        ا بع        د ٕٓٓٓ( س        نة ٘العلم        اء المت        وفى: ) -ْٓ
 ََُِالػػػػػػػوادعي ) ومقب       ل العثيم       ينـ(، كالشػػػػػػػيخاف  َََِ) س       يد س       ابق
ـ(، كالشػػػػػػػػػػيخ  ََِِصػػػػػػػػػػاحب توضػػػػػػػػػػيح األحكػػػػػػػػػػاـ ) البس          امـ(، كالشػػػػػػػػػػيخ 
 األرن       اؤو ـ(، كالشػػػػػػػيخاف عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر  ََِْا١تػػػػػػػالكي الصػػػػػػػوُب ) عل       وي

صػػػػػػاحب الرحيػػػػػػق ا١تختػػػػػػـو  المب      اركفوريـ(، كالشػػػػػػيخ  ََِٓكأمػػػػػػاف اٞتػػػػػػامي )
أبػػػػػػو زيػػػػػػد ابػػػػػػن قػػػػػػيم ىػػػػػػذا الزمػػػػػػاف، ك٤تمػػػػػػد عمػػػػػػرك  بك      رـ(، كالشػػػػػػيوخ  ََِٔ)

صػػػػػػػػاحب نزىػػػػػػػػة ا١تتقػػػػػػػػػُت  الخ        نعبػػػػػػػػد اللطيػػػػػػػػف ٤تػػػػػػػػدث مصػػػػػػػػر، كمصػػػػػػػػػطفى 
صػػػػػػػػاحب  األش        قرك٤تمػػػػػػػػد سػػػػػػػػليماف  اب        ن جب        رينـ(، كالشػػػػػػػػيخاف  ََِٖ)

شػػػػػػػػػيخ األزىػػػػػػػػػر  طنط         اويـ(، كالشػػػػػػػػػيخ  ََِٗالواضػػػػػػػػػح ُب أصػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػو )
 الش          اوي ـ(، كالشػػػػػػػػػػيخ زىػػػػػػػػػػَت  ََُِصػػػػػػػػػػاحب التفسػػػػػػػػػػَت غفػػػػػػػػػػر اهلل لػػػػػػػػػػو )
ـ(، كُب عامنػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذا تػػػػػػػػػوُب الشػػػػػػػػػيخ  َُِّصػػػػػػػػػاحب ا١تكتػػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػػالمي )

ـ(. فإنػػػػػا  َُِْالعراقػػػػي )ينػػػػاير  زي     داناألصػػػػورل ا١تصػػػػنف ا١تكثػػػػر عبػػػػػد الكػػػػرمي 
نػػػػػػػا هلل كإنػػػػػػػا إليػػػػػػػو راجعػػػػػػػوف، كأرجػػػػػػػو أف جيمػػػػػػػع اهلل علػػػػػػػـو ىػػػػػػػؤالء العلمػػػػػػػاء ُب ابن

 األكؿ زيداف التقي النقي العريب أصلحو اهلل إصالحا آمُت.
: كىػػػػػػم مػػػػػػن جػػػػػػاكز ( الكب      ار الس      نٔالعلم      اء المعاص      رون: ) -ٓٓ

 العمران       يالسػػػػػػػبعُت مػػػػػػػن عمػػػػػػػره، فػػػػػػػأكربىم علػػػػػػػى اإللػػػػػػػالؽ الشػػػػػػػيخ إٝتاعيػػػػػػػل 
أبػػػػو بكػػػػر جػػػػابر صػػػػاحب  الجزائ    ريسػػػػنة(، ٍب الشػػػػيخ  ٓٗقاضػػػػي الػػػػيمن )ابػػػػن 
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)حػػػػوؿ  الس    لفيالشػػػػيخ ٛتػػػػدم عبػػػػد آّيػػػػد سػػػػنة(، ك  ّٗأيسػػػػر التفاسػػػػَت )ابػػػػن 
ػػػػػػػػػا أمَّػػػػػػػػػيًت  أٍعمػػػػػػػػػاري سػػػػػػػػػنة(. ** كثبػػػػػػػػػَ ُب اٟتػػػػػػػػػديث: " َٗ ػػػػػػػػػتُّْتى  بػىػػػػػػػػػٍُتى  مى  ًإذلى  السّْ

 .أنس عن( ع) ىريرة أيب عىن( ت)". ذىًلكى  جيىيوزي  مىنٍ  كأقػىلُّهيمٍ  السٍَّبًعُتى 
: ٍب الشػػػػػػػػػػػيخ ( الكب           ار الس           نٕالعلم           اء المعاص           رون: ) -ٔٓ
(، ٖٔاألرنػػػػػػػػػػاؤكط بسػػػػػػػػػػػورية ) ش          عيب(، كالشػػػػػػػػػػيخ ٖٖبقطػػػػػػػػػػر ) القرض          اوي
(، كالشػػػػػيخ ْٖبػػػػػا١تغرب ) ب     و خب     زة(، كالشػػػػػيخ ْٖ) الم     دخليكالشػػػػػيخ ربيػػػػػع 

(، كالشػػػػػػػػيخ َٖبقطػػػػػػػػر ) الس        الوس(، كالشػػػػػػػػيخ علػػػػػػػػي ْٖ) الص        ابونيعلػػػػػػػػي 
(، كالشػػػػػيخ ِٖبسػػػػػوريا ) الزحيل     ي(، كالشػػػػػيخ كىبػػػػػة ِٖ) العب     ادعبػػػػػد احملسػػػػػن 
بسػػػػػورية  عت    ر(. ** كالشػػػػيخ نػػػػور الػػػػدين ِٖبسػػػػورية ) الخطي    ب٤تمػػػػد عجػػػػاج 

 -ـ َُِْأعػػػػػػػٍت فربايػػػػػػػر –بسػػػػػػػورية كاليػػػػػػػـو  البغ       ا(، كشػػػػػػػيخنا مصػػػػػػػطفى ٕٕ)
(، ٕٓبالسػػػػػػػػػػػعودية ) الراجح           ي(، كالشػػػػػػػػػػػيخ عبػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػز ٕٔبإندكنيسػػػػػػػػػػػيا )

بػػػػػػػاألردف  -أخػػػػػػػو ٤تمػػػػػػػد األشػػػػػػػقر الصػػػػػػػغَتي – األش       قركالشػػػػػػػيخ عمػػػػػػػر سػػػػػػػليماف 
(، كالشػػػػػػػػػيخ عبػػػػػػػػػد آّيػػػػػػػػػد ِٕية )بالسػػػػػػػػػعود الف         وزان(، كالشػػػػػػػػػيخ صػػػػػػػػػاحل ْٕ)

 (، كغَتىم.ُٕبسورية ) حسن ىيتو(، كالشيخ ِٕباليمن ) الزنداني
: أعػػػػػػػٍت أبنػػػػػػػاء ا٠تمسػػػػػػػُت ( الكه       ولٖالعلم       اء المعاص       رون: ) -ٕٓ

بػػػػػػػن حفػػػػػػػيظ  الحبي       ب عم       رإذل السػػػػػػػبعُت، كأبػػػػػػػدأ بالسػػػػػػػفل إذل العلػػػػػػػو فهػػػػػػػم 
 ٔتصػػػػر )كىػػػػم وحي    د ب    اليبالشػػػػنقيط، كالشػػػػيخ  حس    ن ال    ددوبػػػػاليمن، كالشػػػػيخ 

محم       د بالكويػػػػػػػَ، كالشػػػػػػػيخ  عثم       ان الخم       يسسػػػػػػػنة(، كالشػػػػػػػيخ  ُٓأبنػػػػػػػاء 
بػػػػػاألردف،  الس     قافسػػػػػنة(، كالشػػػػػيخ حسػػػػػن  ِٓٔتصػػػػػر )كالمهػػػػػا ابنػػػػػا  حس     ان

(، كالشػػػػػيخ ٤تمػػػػػد ٤تمػػػػػػد ّٓبالسػػػػػػعودية ) الب     در العب      ادكالشػػػػػيخ عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ 
، كالشػػػػػػػػػػيخ الحلب          ي (، كالشػػػػػػػػػػيخ علػػػػػػػػػيْٓبالريػػػػػػػػػاض ) الش          نقيطيا١تختػػػػػػػػػار 
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كلهػػػػػم بػػػػػاألردف، كالشػػػػػيخ   المقدس     يشػػػػػيخ أبػػػػػو ٤تمػػػػػد آؿ سػػػػػلماف، كال مش     هور
(، ٔٓٔتصػػػػػػػر ) الع       زازي(، كالشػػػػػػػيخ عػػػػػػػادؿ ٓٓبالسػػػػػػػعودية ) القرن       يعػػػػػػػائض 

 الش        حود(، كالشػػػػػػػػيخ علػػػػػػػػي نػػػػػػػػايف ٕٓبػػػػػػػػاألردف ) الهَلل        يكالشػػػػػػػػيخ سػػػػػػػػليم 
بالسػػػػػػعودية، كالشػػػػػػيخ  الخض      ير(، كالشػػػػػػيخ عبػػػػػػد الكػػػػػػرمي ٖٓالشػػػػػػامي ٔتاليزيػػػػػػا )

بفلسػػػػػػطُت، كالشػػػػػػيخ سػػػػػػلماف  عفان      ةٔتصػػػػػػر، كالشػػػػػػيخ موسػػػػػػى  رس      َلنسػػػػػػعيد 
عبػػػػػد  ص     َلح، كالشػػػػػيخ الح     ويني(. ** ٍب الشػػػػػيخ أبػػػػػو اسػػػػػحاؽ ٗٓ) الع     ودة

سػػػػػنة(،  َٔكلهػػػػػم ٔتصػػػػػر )كىػػػػػم أبنػػػػػاء   ب     دويا١توجػػػػػود، كالشػػػػػيخ عبػػػػػد العظػػػػػيم 
كالمهػػػػػػا ٔتصػػػػػػر   المق      ّدماألشػػػػػػعرم، كالشػػػػػػيخ إٝتاعيػػػػػػل  عل      ي جمع      ةكالشػػػػػػيخ 

مػػػػػػػذكر  ب       و فقي       وأبالسػػػػػػػعودية، كالشػػػػػػػيخ  القحط       اني(، كالشػػػػػػػيخ سػػػػػػػعيد ِٔ)
األشػػػػػػػػػعرم شػػػػػػػػيخ األزىػػػػػػػػػر حاليػػػػػػػػػا  أحم        د الطي         ب(، كالشػػػػػػػػػيخ ّٔبصػػػػػػػػولو )

ٔتصػػػػػػػػػػػر، كالشػػػػػػػػػػػيخ ٤تمػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػي آدـ  الع           دوي(، كالشػػػػػػػػػػػيخ مصػػػػػػػػػػػطفى ٖٔ)
(، ٗٔبالسػػػػػػػعودية صػػػػػػػاحب شػػػػػػػرح النسػػػػػػػائي ُب ٣تلػػػػػػػدات ضػػػػػػػخمة ) اإلثي       وبي
 كغَتىم.

: كأعػػػػػػػػػٍت ّٔػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػن دل ( الش         بانٗالعلم         اء المعاص         رون: ) -ٖٓ
فأصػػػػػغرىم علػػػػػى اإللػػػػػالؽ ىػػػػػو شػػػػػيخنا احملػػػػػدث يتجػػػػػاكز ا٠تمسػػػػػُت مػػػػػن عمػػػػػره، 

سػػػػنة(، كالشػػػػػيخ  ّٗبريػػػػاض صػػػػػاحب حجػػػػة النػػػػيب )ابػػػػػن  الطريف     يعبػػػػد العزيػػػػز 
( كشػػػػػػركحو ُب ا١تولػػػػػػأ ٦تتعػػػػػػة جػػػػػػدان تػػػػػػدؿ ٤ِْتػػػػػػدث ا١تغػػػػػػرب ) الكمل      يسػػػػػػعيد 

مؤسػػػػػػػس دار اٟتػػػػػػػديث  الفح       لعلػػػػػػػى سػػػػػػػعة حفظػػػػػػػو، كشػػػػػػػيخنا ك٣تيزنػػػػػػػا مػػػػػػػاىر 
اليمػػػػػػػػٍت  الجف        ريلػػػػػػػػي (، كاٟتبيػػػػػػػػب عّْبػػػػػػػػالعراؽ ٥تػػػػػػػػرج ريػػػػػػػػاض الصػػػػػػػػاٟتُت )

(، كاإلمػػػػػػػػػػػاـ ْْالسػػػػػػػػػػػعودم ) العريف           ي(، كالشػػػػػػػػػػػيخ ٤تمػػػػػػػػػػػد ّْالسػػػػػػػػػػػعودم )
(، كالشػػػػػيخ سػػػػػعد ناصػػػػػر ْٕ) أب     و عرف     ةا١تقدسػػػػػي صػػػػػالح الػػػػػدين بػػػػػن إبػػػػػراىيم 
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 الش     ريم(، كالشػػػػػيخ القاضػػػػػي سػػػػػعود ْٖصػػػػػاحب ٥تتصػػػػػر البخػػػػػارم ) الش     ثري
 (، كغَتىم.ْٗإماـ ا١تسجد اٟتراـ )

ػػػػػػري : "الغ      راب األعص      م، ىك      ذا تك      ون حبيبت      ي -ٗٓ يػٍ  ًنسػػػػػػاًئكيمي  خى
يواًسػػػػػػػػػيةي  الػػػػػػػػػوىديكدي  الوىليػػػػػػػػػودي 

يواتًيىػػػػػػػػػةي  ا١ت
ػػػػػػػػػرُّ ، اهلل اتػَّقىػػػػػػػػػٍُتى  ًإذا ا١ت يتىربّْجػػػػػػػػػاتي  ًنسػػػػػػػػػاًئكيمٍ  كشى

 ا١ت
ػػػػػػػػػػػيّْالىتي  يتىخى

ػػػػػػػػػػػنَّ  ا١ت يناًفقػػػػػػػػػػػاتي  كىىي
 الغػػػػػػػػػػػراب ًمثٍػػػػػػػػػػػلي  ًإالَّ  ًمػػػػػػػػػػػنػٍهينَّ  اٞتىنَّػػػػػػػػػػػةى  يىػػػػػػػػػػػٍدخيلي  الى  ا١ت

 يسػػػػػػار بػػػػػػن سػػػػػػلمىاف كىعىػػػػػػن ميٍرسػػػػػػال الصَّػػػػػػدىُب  أذينػػػػػػة أيب عػػػػػػن( ىػػػػػػق)". األعصػػػػػػم
 ركم: البيهقػػػػػي قػػػػػاؿ: العراقػػػػػي اٟتػػػػػافظ قػػػػاؿ، كصػػػػػححو الشػػػػػيخ األلبػػػػػاين. مرسػػػػال
: ((األعصػػػػػػػم الغػػػػػػػراب. * ))مرسػػػػػػػال يسػػػػػػػار بػػػػػػػن سػػػػػػػعيد عػػػػػػػن صػػػػػػػحيح بإسػػػػػػػناد
 ىػػػػػػػذا ألف مػػػػػػنهن اٞتنػػػػػػة يػػػػػػػدخل مػػػػػػن قلػػػػػػة أراد، الػػػػػػػرجلُت أك اٞتنػػػػػػاحُت األبػػػػػػيض
ػػػػػٍرأىةً  مىثىػػػػػلي اٟتػػػػػديث الضػػػػػعيف: ". قالػػػػػو ا١تنػػػػػاكم. كُب عزيػػػػػز الغػػػػػراب ُب الوصػػػػػف

ى
 ا١ت

ػػػػػػاءً  ُب  الصَّػػػػػػاٟتًىةً  ثىػػػػػػلً  النّْسى ". بػىٍيضىػػػػػػاءي  رًٍجلىٍيػػػػػػوً  ًإٍحػػػػػػدىل الَّػػػػػػًذم األىٍعصىػػػػػػمً  اٍلغيػػػػػػرىابً  كىمى
 .أمامة أيب عىن( لب)

ػػػػػػا غض      بْت زوجت      ك؟ -َٔ ػػػػػػةي عىػػػػػػرىؾى بًأىٍنًفهى ٍَ عىاًئشى ػػػػػػافى ًإذىا غىًضػػػػػػبى : "كى
ػػػػػمَّ  ػػػػػدو اٍغًفػػػػػٍر رل ذىنٍػػػػػيب كىأىٍذًىػػػػػٍب غىػػػػػٍيظى قػىٍلػػػػػيب كىقػػػػػاؿى يىػػػػػا عيػػػػػوىٍيشي قيػػػػػورل: اللَّهي مَّ رىبَّ ٤تي

كىأىًجػػػػػٍرين ًمػػػػػٍن مضػػػػػالت الفػػػػػنت". )ابػػػػػن السػػػػػٍت( عػػػػػن عائشػػػػػة )ضػػػػػعيف( ضػػػػػعيف 
 .ّّْْاٞتامع 

ػػػػػل كىمىلى : "الكاملت     ان م     ن النس     اء -ُٔ ػػػػػاؿً  ًمػػػػػنى /كمي ثًػػػػػَته، الرّْجى  كىدلىٍ  كى
ػػػػػػػػلٍ  ػػػػػػػػاءً  ًمػػػػػػػػنى  يىٍكمي ،فً  اٍمػػػػػػػػرىأىةي  آًسػػػػػػػػيىةي  ًإالَّ : النّْسى ػػػػػػػػٍرميىي  ٍرعىػػػػػػػػٍوفى َي  كىمى ". )خ ًعٍمػػػػػػػػرىافى  بًٍنػػػػػػػػ
 من حديث أيب موسى األشعرم اليمٍت( **  ُِّْ، ـ ُُّْ

/ ّ العقيػػػػػػػػػػػػػػدة ُب األلبػػػػػػػػػػػػػػاين موسػػػػػػػػػػػػػػوعة: )ك              رم اهلل وجه              و -ِٔ
 ٨تػػػػػػن التكػػػػػػرمي، ّٔػػػػػػذا عليػػػػػػان  خصَّصػػػػػػوا كجهػػػػػػو، اهلل كػػػػػػـر علػػػػػػي: قػػػػػػو٢تم: (َُُُ
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 أيب دكف عليػػػػػػػان  خصصػػػػػػنا ١تػػػػػػػاذا لكػػػػػػن شػػػػػػػك، ال كجهػػػػػػو اهلل كػػػػػػػـر علػػػػػػيه : نقػػػػػػوؿ
 الشػػػػػػػيعة ٝتعػػػػػػػتم لقػػػػػػػد: آنفػػػػػػػان  قلنػػػػػػػا كمػػػػػػػا لكػػػػػػػم نقػػػػػػػوؿ كعثمػػػػػػػاف؟ كعمػػػػػػػر بكػػػػػػػر
 أيب ُب يقػػػػوؿ مػػػػن مػػػػنهم ٝتعػػػػتم مػػػػا لكػػػػن كجهػػػػو، اهلل كػػػػـر علػػػػي اإلمػػػػاـ: يقولػػػػوف
 كػػػػـر بكػػػػر أبػػػػو: يقولػػػػوا كلػػػػن قػػػػالوا مػػػػا كػػػػذلك .بكػػػػر أبػػػػو اإلمػػػػاـ: كالبقيػػػػة بكػػػػر
: يقولػػػػػوف ا١تسػػػػػلمُت مشػػػػػايخ مػػػػػن كثػػػػػَتان  تسػػػػػمعوا أدل لكػػػػػن آخػػػػػره، إذل كجهػػػػػو اهلل
 كػػػػاألكذل كاألخػػػػرل ٘تامػػػػان، كػػػػاألكذل األخػػػػرل. نعػػػػم كجهػػػػو؟ اهلل كػػػػرَـّ علػػػػي قػػػػاؿ
 كاألخػػػػػػػػرل اسػػػػػػػػتعما٢تم، حيػػػػػػػػث مػػػػػػػػن ٘تامػػػػػػػػان  كػػػػػػػػاألكذل األخػػػػػػػػرل: أعػػػػػػػػٍت. ٘تامػػػػػػػػان 

 دكف بعلػػػػػػػػػي كػػػػػػػػاألخرل األكذل ٗتصػػػػػػػػػيص جػػػػػػػػواز عػػػػػػػػػدـ حيػػػػػػػػث مػػػػػػػػػن كػػػػػػػػاألكذل
 أف مػػػػػػػػن ألسػػػػػػػػنتنا ٨تفػػػػػػػػظ أف ينبغػػػػػػػػي لػػػػػػػػذلك الراشػػػػػػػػدين، ا٠تلفػػػػػػػػاء مػػػػػػػػن األكلػػػػػػػػُت
 إف كحػػػػػػده، علػػػػػػي اإلمػػػػػػاـ قػػػػػػاؿ أك كحػػػػػػده، كجهػػػػػػو اهلل كػػػػػػـر علػػػػػػي قػػػػػػاؿ: نقػػػػػػوؿ
 ككصػػػػػػػف الوصػػػػػػف مػػػػػػػن ٢تػػػػػػم نعطيػػػػػػػو مػػػػػػا ا٠تلفػػػػػػػاء لبقيػػػػػػة أعطينػػػػػػػا بػػػػػػد كال كػػػػػػاف
** كقػػػػاؿ ابػػػػن القػػػػيم ُب  .مػػػػنهم أحػػػػد بػػػػُت نفػػػػرؽ ال لكػػػػي ٚتيعػػػػان  علػػػػيهم يصػػػػدؽ
 كػػػػػـر يعلػػػػػ قىػػػػػاؿى : (ٔٔ/ ُ) كاإلرادة العلػػػػػم كاليػػػػػة كمنشػػػػػور السػػػػػعادة دار مفتػػػػػاح
ػػػػػاء ٤تبَّػػػػػة: عىنػػػػػوي  كرضػػػػػى كىجهػػػػػو اهلل . ** كقػػػػػاؿ شػػػػػيخو ابػػػػػن بًػػػػػوً  يػػػػػداف ديػػػػػن اٍلعلمى

 كركم: "(ُٕ: ص) الشػػػػػػػيطاف كأكليػػػػػػػاء الػػػػػػػرٛتن أكليػػػػػػػاء بػػػػػػػُت الفرقػػػػػػػافتيميػػػػػػػة ُب 
 ا١تسػػػػػند ُب كىػػػػػو بالشػػػػػاـ، كأهنػػػػػم رجػػػػػال، أربعػػػػػوف أهنػػػػػم حػػػػػديث)األبػػػػػداؿ(  فػػػػػيهم
 ".بثابَ ليس منقطع حديث كىو كجهو، اهلل كـر علي حديث من

ػػػػػػػػا: كري        و حبيب        ي كريه        ي -ّٔ نىمى ػػػػػػػػوؿ بػىيػٍ  عىلىٍيػػػػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػػػلَّى اهللً  رىسي
ػػػػػلَّمى  ، بٍػػػػػػني  اٍلفىٍضػػػػػلي  كىًعٍنػػػػػػدىهي  مىٍيميونىػػػػػةى، ًعٍنػػػػػػدى  كىسى الًػػػػػػدي  عىبَّػػػػػاسو  كىاٍمػػػػػػرىأىةه  اٍلوىلًيػػػػػػًد، بٍػػػػػني  كىخى
ػػػػػػوىافه  ًإلىػػػػػػٍيًهمٍ  قػيػػػػػػرّْبى  ًإذٍ  أيٍخػػػػػػرىل، ٍػػػػػػمه، عىلىٍيػػػػػػوً  خي ػػػػػػا ٟتى  عىلىٍيػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى النَّػػػػػػيبُّ  أىرىادى  فػىلىمَّ
ػػػػػػلَّمى  ػػػػػػلى، أىفٍ  كىسى ٍَ  يىٍأكي ٍػػػػػػمي  ًإنَّػػػػػػوي : مىٍيميونىػػػػػػةي  لىػػػػػػوي  قىالىػػػػػػ ، ٟتى ػػػػػػفَّ  ضىػػػػػػبٍّ : كىقىػػػػػػاؿى  يىػػػػػػدىهي، فىكى
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ػػػػذىا» ٍػػػػمه  ىى ٍلػػػػوي  دلىٍ  ٟتى ػػػػلى  ،«كيليػػػػوا: »٢تىيػػػػمٍ  كىقىػػػػاؿى  ،«قىػػػػطُّ  آكي الًػػػػدي  اٍلفىٍضػػػػلي، ًمٍنػػػػوي  فىأىكى  كىخى
ػػػػٍرأىةي، اٍلوىلًيػػػػًد، بٍػػػػني  ٍَ  كىاٍلمى ػػػػلي  الى : مىٍيميونىػػػػةي  كىقىالىػػػػ ػػػػٍيءو  ًمػػػػنٍ  آكي ػػػػٍيءه  ًإالَّ  شى ػػػػلي  شى  ًمٍنػػػػوي  يىٍأكي

 (ُْٖٗ. )ـ كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي 
ُب الكبػػػػػػػائر:  لػػػػػػػذىيب: قػػػػػػػاؿ اٟتػػػػػػػافظ اليس       ْت ىك       ذا حبيبت       ي -ْٔ

ػػػػػافى  الصَّػػػػػاًٟتُت بعػػػػػض أىف كػػػػػيحي  ػػػػػافى  اهلل ُب  أىخ لىػػػػػوي  كى  ُب  يػػػػػزكره الصَّػػػػػاًٟتُت مػػػػػن كىكى
ػػػػاء مػػػػرة سػػػػنة كػػػػل ػػػػػو: فػىقىػػػػاؿى ؟ مػػػػن: اٍمرىأىتػػػػو فػىقىالىػػػػَ اٍلبىػػػػاب فطػػػػرؽ لزيارتػػػػو فجى  أىخي

 سػػػػػػػػلمو كىالى  اهلل رده الى  حيتطػػػػػػػػب رىاح: فػىقىالىػػػػػػػػَ. لزيارتػػػػػػػػو ًجٍئػػػػػػػػَ، اهلل ُب  زىكجػػػػػػػػك
ػػػػػا عىلىٍيػػػػػوً  تذمػػػػػذـ كىجعلػػػػػَ! كىفعػػػػػل بًػػػػػوً  كىفعػػػػػل نىمى ػػػػػوى  فػىبػىيػٍ  كىًإذا اٍلبىػػػػػاب علػػػػػى كىاقًػػػػػف ىي
ػػػوى  أىسػػػد ظهػػػر علػػػى اٟتٍىطػػػب حزمػػػة ٛتػػػل كىقػػػد اٞتٍىبىػػػل ٨تىٍػػػو مػػػن أقبػػػل قػػػد بأىخيػػػو  كىىي
ػػػػوقوي  يٍػػػػوً  بىػػػػُت يىسي ػػػػاء يىدى  كىأٍدخػػػػل اٍلمنػػػػزؿ كىدخػػػػل بًػػػػوً  كرحػػػػب أىًخيػػػػو علػػػػى فىسػػػػلم فجى
ػػػػػبٍ : لألسػػػػػد كىقىػػػػػاؿى  اٟتٍىطػػػػػب ػػػػػاهي  أىدخػػػػػل ٍبَّ . ًفيػػػػػك اهلل بىػػػػػارؾ اٍذىى ػػػػػٍرأىة أىخى  علػػػػػى كىاٍلمى
ػػػػذ تذمػػػػذـ حىا٢تىػػػػا ػػػػا بلسػػػػاهنا كىتىٍأخي ػػػػا يػػػػرد الى  كىزكجهى هى ػػػػعى  فىأكػػػػل عىلىيػٍ ػػػػٍيئا أىًخيػػػػو مى  ٍبَّ  شى
ػػػػوى  كىاٍنصىػػػػرؼ كدعػػػػو ػػػػٍرأىة تًٍلػػػػكى  علػػػػى أىًخيػػػػو صىػػػػرب مػػػػن متعجػػػػب كىىي ػػػػا: قىػػػػاؿى  اٍلمى  فػىلىمَّ
ػػػافى  ػػػػاءى  الثَّػػػػاين  اٍلعىػػػػاـ كى ػػػوهي  جى : اٍمرىأىتػػػػو فػىقىالىػػػػَ اٍلبىػػػػاب فطػػػرؽ عىادىتػػػػو علػػػػى لزيارتػػػػو أىخي
ػػػػػػو: قىػػػػػػاؿى ؟ بًاٍلبىػػػػػػابً  مػػػػػػن ف زىكجػػػػػػك أىخي بنػػػػػػا: فػىقىالىػػػػػػَ اهلل ُب  فػػػػػػالى  كىأىػػػػػػال بػػػػػػك مٍرحى

ػػػػػػػيىٍأٌب  فىًإنَّػػػػػػػوي  اٍجلًػػػػػػػسٍ  كسػػػػػػهالن  ػػػػػػػاءى  ًإف سى  مػػػػػػػن فتعجػػػػػػػب: قىػػػػػػػاؿى  كعافيػػػػػػػة ًٓتىػػػػػػػَت اهلل شى
ػػػػا لطػػػػف مهى ػػػػاءى  ًإذٍ  كأدّٔػػػػا كىالى ػػػػوهي  جى ػػػػوى  أىخي  فتعجػػػػب ظىهػػػػره علػػػػى اٟتٍىطػػػػب حيمػػػػل كىىي
ػػػػاء لػػػػذىًلك أىٍيضػػػػا ػػػػٍرأىة كأحضػػػػرت كىأٍدخلػػػػوي  الػػػػدَّار كىدخػػػػل عىلىٍيػػػػوً  فىسػػػػلم فجى  لىعىامػػػػا اٍلمى
ـ ٢تىمػػػػػا تىػػػػٍدعيو كىجعلػػػػَ ٢تىمػػػػا ػػػػالى ػػػػا لطيػػػػف ًبكى  أخػػػػػي يىػػػػا: قىػػػػاؿى  يػيفىارًقػػػػػوي  أىف أىرىادى  فػىلىمَّ

ػػػػػا أىٍخػػػػػربين  ػػػػػا: قىػػػػػاؿى  عىنػػػػػوي  أىسػػػػػأىلك أىف أيرًيػػػػػد عىمَّ ػػػػػوى  كىمى  أكؿ عىػػػػػاـ: قىػػػػػاؿى ؟ أخػػػػػي يىػػػػػا ىي
ـ فىسػػػػػًمعَ أىتػىٍيتيػػػػػك ػػػػػالى ػػػػػاف بذيئػػػػػة اٍمػػػػػرىأىة كى  كرأيتػػػػػك كثػػػػػَتان  تػػػػػذـ اأٍلىدىب قىليلىػػػػػة اللّْسى
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ػػػوى  اأٍلسػػػد ظهػػػر علػػػى كاٟتطػػػب اٞتٍىبىػػػل ٨تىٍػػػو مػػػن أتيػػػَ قػػػد  يىػػػديك بىػػػُت مسػػػخر كىىي
ـ اٍلعىػػػػاـ كىرىأىيٍػػػػَ ػػػػالى ػػػػٍرأىة كى  علػػػػى باٟتطػػػػب أتيػػػػَ قػػػػد كرأيتػػػػك تذمػػػػذـ الى  لطيفػػػػان  اٍلمى
ػػػػػا ظهػػػػػرؾ ػػػػػبىب فىمى ػػػػػٍرأىة تًٍلػػػػػكى  توفيػػػػػَ أخػػػػػي يىػػػػػا: قىػػػػػاؿى ؟!؟ السَّ  كىكنػػػػػَ الشرسػػػػػة اٍلمى
ػػػػػػا علػػػػػػى صىػػػػػػاًبرنا ػػػػػػا خلقهى ػػػػػػا يػىٍبػػػػػػديك كىمى هى ػػػػػػا كنػػػػػػَ ًمنػٍ  أحتملهػػػػػػا كىأىنػػػػػػا تىعػػػػػػب ُب  مىعهى
ػػػػػػافى   بصػػػػػػربم اٟتٍىطػػػػػػب عػػػػػػٍت حيمػػػػػػل رىأىيٍػػػػػػَ الَّػػػػػػًذم اأٍلسػػػػػػد رل سػػػػػػخر قػػػػػػد اهلل فىكى
ػػػػا هى ػػػػا ٢تىىػػػػا كاحتمػػػػارل عىلىيػٍ ػػػػًذه تزكجػػػػَ توفيػػػػَ فػىلىمَّ ػػػػٍرأىة ىى ػػػػة ُب  كىأىنػػػػا الصَّػػػػاٟتًىة اٍلمى  رىاحى
ػػػػػا  ألجػػػػػل ظىٍهػػػػػرم علػػػػػى اٟتٍىطػػػػػب أٛتػػػػػل أىف فىاٍحتىجػػػػػَ اأٍلسػػػػػد عػػػػػٍت فىػػػػػانٍػقىطع مىعهى
ػػػػعى  راحػػػػيت ػػػػًذه مى ػػػػٍرأىة ىى ػػػػة اٍلمى ػػػػا علػػػػى الصَّػػػػرٍب  يرزقنػػػػا أىف اهلل فنسػػػػأؿ. الطائعػػػػة اٍلميبىارىكى  مى
مباركػػػػة . * قلػػػػَ: اٟتمػػػػد هلل الػػػػذم رزقػػػػٍت حبيبػػػػة كػػػػرمي جػػػػواد ًإنَّػػػػو كيرضػػػػى حيػػػػب
 لائعة.

: مج       الس الص       حابة -ٓٔ ػػػػػػػًعيدو قىػػػػػػػاؿى أىٍصػػػػػػػحىابي النَّػػػػػػػيبّْ »: عىػػػػػػػٍن أىيب سى
ػػػػػػػًديثػيهيٍم  ػػػػػػػافى حى ػػػػػػػوا كى ػػػػػػػلَّمى ًإذىا جىلىسي ًإالَّ أىٍف  -يػىٍعػػػػػػػًٍت اٍلًفٍقػػػػػػػوى  -صىػػػػػػػلَّى اهللي عىلىٍيػػػػػػػًو كىسى

ػػػػورىةو  ػػػػالن ًبًقػػػػرىاءىًة سي ػػػػورىةن أىٍك يىػػػػٍأميرى رىجي ػػػػله سي ػػػػٍرًط ميٍسػػػػًلمو ؾ: صىػػػػًحيحه عى « يػىٍقػػػػرىأى رىجي لىػػػػى شى
 ككافقو الذىيب.
: حػػػػػػُت زرتيػػػػػػو معتمػػػػػػرا مج      الس العل      م ف      ي المس      جد النب      وي -ٔٔ

٣تلسػػػػػا أكثرىػػػػػا بعػػػػػد ا١تغػػػػػرب كىػػػػػي: ٣تلػػػػػس  َُق، كجػػػػػدتي فيػػػػػو  ُُّْعػػػػػاـ 
البػػػػػػػدر  العب       اد)أيسػػػػػػػر التفاسػػػػػػػَت(، كالشػػػػػػػيخ عبػػػػػػػد الػػػػػػػرزاؽ  الجزائ       ريالشػػػػػػػيخ 

كالشػػػػػيخ علػػػػػي  ،-كىػػػػػذاف آّلسػػػػػاف أضػػػػػخم آّػػػػػالس آنػػػػػذاؾ–)السػػػػػَتة كغَتىػػػػػا( 
)اإلعتصػػػػػػاـ  الس      حيمي)جػػػػػػامع العلػػػػػػـو كاٟتكػػػػػػم(، كالشػػػػػػيخ صػػػػػػاحل  الح      ذيفي

)البلػػػػػػػػػوغ كالريػػػػػػػػػاض(،  الح         ديثيمػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػػارم(، كالشػػػػػػػػػيخ صػػػػػػػػػاحل 
 الغنيم        ان)التوحيػػػػػػػػد للفػػػػػػػػوزاف(، كالشػػػػػػػػيخ عبػػػػػػػػد اهلل  العب        ودكالشػػػػػػػػيخ صػػػػػػػػاحل 
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)تفسػػػػػَت السػػػػػعدم(، كالشػػػػػيخ عمػػػػػر  فقيه     ي)ا١تػػػػػنهج الصػػػػػحيح(، كالشػػػػػيخ علػػػػػي 
)األدب ا١تفػػػػػػػػػػػرد كأصػػػػػػػػػػػوؿ اعتقػػػػػػػػػػػاد أىػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػنة(، كالشػػػػػػػػػػػيخ ٤تمػػػػػػػػػػػد  فَلت           و

)تفسػػػػػَت البغػػػػػوم(، كثالثػػػػػة ٣تػػػػػالس متوقفػػػػػة كىػػػػػن ٣تلػػػػػس الشػػػػػيوخ:  الس     حيباني
حسػػػػػُت آؿ الشػػػػػيخ، ك٤تمػػػػػد الػػػػػوائلي، ك٤تمػػػػػد ٤تمػػػػػد ا١تختػػػػػار الشػػػػػنقيطي الزاىػػػػػد 
الكبػػػػَت. ** أمػػػػا بعػػػػد العشػػػػاء فمجلػػػػس كاحػػػػد ىػػػػو للشػػػػيخ إمػػػػاـ ا١تسػػػػجد النبػػػػوم 

كىػػػػػػػو شػػػػػػػاب كاٟتضػػػػػػػور قليلػػػػػػػة ككلهػػػػػػػم شػػػػػػػباف كػػػػػػػذلك  القاس       مسػػػػػػػن عبػػػػػػػد احمل
)كالػػػػػػػػػدركس: الفقػػػػػػػػػو كالنحػػػػػػػػػو كالفػػػػػػػػػرائض كالعقيػػػػػػػػػدة الواسػػػػػػػػػطية(. ** أمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد 
الفجػػػػػر فمجلسػػػػػاف فقػػػػػط مهػػػػػا: للشػػػػػيخ صػػػػػاحل السػػػػػحيمي )منظومػػػػػة ا١تػػػػػرداكم(، 
كالشػػػػػػػيخ صػػػػػػػاحل العبػػػػػػػود )تفسػػػػػػػَت ابػػػػػػػن كثػػػػػػػَت(. ** أمػػػػػػػا بعػػػػػػػد العصػػػػػػػر فمجلػػػػػػػس 

َي ْتمػػػػػػد اهلل كاحػػػػػد للشػػػػػيخ عبػػػػػد اهلل ال غنيمػػػػػاف )ا١تػػػػػنهج الصػػػػػحيح(. كقػػػػػد تنقلػػػػػ
آنػػػػذاؾ مػػػػن ٣تلػػػػس إذل ٣تلػػػػس كانتهػػػػى جلوسػػػػي إذل ٣تلػػػػس الشػػػػيخ عبػػػػد احملسػػػػن 
القاسػػػػم. أمػػػػا بعػػػػد الصػػػػبح فأختػػػػار اٟتضػػػػور ُب مسػػػػجد بغػػػػرب ا١تسػػػػجد النبػػػػوم 
" الػػػػػػػذم ىػػػػػػػو ُب  كفيػػػػػػػو ٣تلػػػػػػػس الشػػػػػػػيخ ا٢تيػػػػػػػثم ككػػػػػػػاف مدرسػػػػػػػان ُب "معهػػػػػػػد اٟتػػػػػػػـر

يػػػػػػػـو تنقسػػػػػػػم إذل ثالثػػػػػػػة: العقيػػػػػػػدة، كالفقػػػػػػػػو،  ا١تسػػػػػػػجد النبػػػػػػػوم، كدركسػػػػػػػو كػػػػػػػل
، فػػػػػػإين آنػػػػػػذاؾ مسػػػػػػتمع كدل أٛتػػػػػػل أم كتػػػػػػاب. ككانػػػػػػَ دركسػػػػػػو ٦تتعػػػػػػة  َي كنسػػػػػػي
جػػػػػػػػدا كقػػػػػػػػد كاهلًل أثٌػػػػػػػػرٍت ُب منهجػػػػػػػػي ُب تػػػػػػػػدريس النػػػػػػػػاس، فإنػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف يػػػػػػػػذاكرنا 
. كإين  ػػػػػر، ٍب يػػػػػذاكرنا فيمػػػػػا دٌرسػػػػػنا ذلػػػػػك اليػػػػػـو بالػػػػػدرس السػػػػػابق، ٍب يدٌرسػػػػػنا آخى

رزقٍت حػػػػػػػج بيتػػػػػػػو حجػػػػػػػا مػػػػػػػربكران مػػػػػػػع حبيبػػػػػػػيت أـ زيػػػػػػػداف ألرجػػػػػػو اهلل تعػػػػػػػاذل أف يػػػػػػػ
 حفظها اهلل آمُت، كحضور ىذه آّالس مرة أخرل إف شاء اهلل تعاذل.
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ػػػػػلُّ  الى : "مح     ارم الم     رأة -ٕٔ ػػػػػٍوـً  بًػػػػػاهلل تػيػػػػػٍؤًمني  الٍمػػػػػرىأىةو  حيًى  أىفٍ  اآلًخػػػػػرً  كىاٍليػى
ػػػػاًفرى  ػػػػفىران  تيسى ػػػػوفي  سى ػػػػاكىمىعى  ًإالَّ  فىصىػػػػاًعدان  أىيَّػػػػاـو  ثىالىثىػػػػةى  يىكي ػػػػا: هى ػػػػا أىكً  أىبيوىى ػػػػا أىكٍ  ابٍػنػيهى  زىٍكجيهى

 .سعيد أيب عىن( ىػ ت د ـ حم)". ًمنػٍهىا ٤تـر ذك أك أخوىا أك
َي : قػػػػػاؿى جػػػػػػابر: معامل     ة الص     بيان -ٖٔ  اهلل صػػػػػػلى النػػػػػيبّْ  علػػػػػى دخلػػػػػ

شػػػػي كىػػػػو كسػػػػلم عليػػػػو  علػػػػػى عنهمػػػػا اهللي  رضػػػػي كاٟتسػػػػُتي  كاٟتسػػػػني  أربػػػػػعو  علػػػػى ديى
 - اًٟتٍمػػػػػالفً  أك - العًػػػػػٍدالفً  كنًٍعػػػػػمى  ٚتليكمػػػػػا، اٞتمػػػػػلي  نًٍعػػػػػمى : »يقػػػػػوؿي  كىػػػػػو ظهػػػػػرًًه،
 بػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػركح كفيػػػػػػػػػو الطػػػػػػػػػرباين ركاه(: ُِٖ/ ٗ) آّمػػػػػػػػػع* قػػػػػػػػػاؿ ُب  .«أنتيمػػػػػػػػػا

 جػػػػػػدان  منكػػػػػر(: ُِٔٔ) الضػػػػػعيفة ُب األلبػػػػػاين كقػػػػػاؿ. ضػػػػػعيف كىػػػػػو أبوشػػػػػهاب
** قلػػػػػَ: أمػػػػػا الصػػػػػحاح فمنهػػػػػا مػػػػػا قػػػػػاؿ أبػػػػػو ىػػػػػر غفػػػػػر اهلل لػػػػػو  .السػػػػػياؽ ّٔػػػػػذا

 بػػػػػػن للحسػػػػػػن لسػػػػػػانو ليػػػػػػدلع كسػػػػػػلم عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى اهلل رسػػػػػػوؿ كػػػػػػافكألمػػػػػػو: "
 ُب حبػػػػػاف ابػػػػن الشػػػػيخ أبػػػػو ركاه ".إليػػػػو فيػػػػبهش لسػػػػانو ٛتػػػػرة الصػػػػيب فػػػػَتل علػػػػي
"، كقػػػػػاؿ األلبػػػػػاين ُب الصػػػػػحيحة: كآدابػػػػػو كسػػػػػلم عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى النػػػػػيب أخػػػػػالؽ"

 .حسن إسناد
ػػػػػػري : "المغ      زل للنس      اء، والخياط      ة للرج      ال؟ -ٗٔ يػٍ ٍػػػػػػوً  خى : ا١تػػػػػػؤًمنً  ٢تى
ػػػػػػباحىةي  ػػػػػػري  السّْ يػٍ ٍػػػػػػوً  كىخى ػػػػػػرأةً  ٢تى

ى
. ** (موضػػػػػػوع) عبػػػػػػاس ابػػػػػػن عػػػػػػن( عػػػػػػد)". ا١تغػػػػػػزؿ: ا١ت

ٍػػػػػػػوي  نًٍعػػػػػػػمى " يٍؤًمنىػػػػػػػةً  ٢تى
ػػػػػػػى أبػػػػػػػو ا١تعرفػػػػػػػة ُب منػػػػػػػدة ابػػػػػػػن)". ا١تغػػػػػػػزؿ بيتهػػػػػػػا ُب ا١ت  ُب  ميوسى

ػػػػوا** " (ضػػػػعيف) األنصػػػػارم الربيػػػػع ابػػػػن اهلل عبػػػػد بػػػػن بكػػػػر عىػػػػن( فػػػػر الػػػػذيل  عىلّْمي
ػػػػػػبىاحىةى  أىبنىػػػػػػاءىكيمي  ىػػػػػػٍرأىةى  كالرٍَّمػػػػػػيى  السّْ

ػػػػػػب)". اٍلًمٍغػػػػػػزىؿى  كا١ت  ضػػػػػػعيف) عمػػػػػػر ابػػػػػػن عػػػػػػن( ىى
ػػػػػػلي ** "( جػػػػػػدا ػػػػػػاؿً  ًمػػػػػػنى  األىبٍػػػػػػػرىارً  عىمى ػػػػػػلي ، ا٠ٍتًيىالػػػػػػةي  الرّْجى  النسػػػػػػاء مػػػػػػن األىبٍػػػػػػػرىارً  كىعىمى
 .(ضعيف) سعد بن سهل عن( عساكر ابن الؿ ابن خط ٘تاـ)". ا١تغزؿ
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ػػػػػػػػٍرأىةً  ًإذلى  النَّظىػػػػػػػػري : "النظ        ر إل        ى الم        رأة الحس        ناء -َٕ
ى
 اٟتىٍسػػػػػػػػنىاءً  ا١ت

** قلػػػػػػَ: قاتػػػػػػل ( موضػػػػػػوع) جػػػػػػابر عػػػػػػن( حػػػػػػل)". البصػػػػػػر ُب  يىزًيػػػػػػدىافً  كىا٠تيٍضػػػػػػرىةً 
اهلل كاضػػػػػع ىػػػػػذا اٟتػػػػػديث سػػػػػيما إذا أراد بػػػػػو النظػػػػػر إذل األجنبيػػػػػة ك٨توىػػػػػا. كاٟتػػػػػٌق 

 ابٍػػػػػػػػنى  أىفَّ  ِِْٔ النسػػػػػػػػائيأف النظػػػػػػػػر إذل اٟتسػػػػػػػػناء سػػػػػػػػمّّ للقلػػػػػػػػوب، كقػػػػػػػػد ركل 
ػػػػرى  عىبَّػػػػاسو  ػػػػثٍػعىمى  نٍ ًمػػػػ اٍمػػػػرىأىةن  أىفَّ  أىٍخبػى ٍَ  خى ػػػػوؿى  اٍسػػػػتػىٍفتى ػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػوً  اهللي  صىػػػػلَّى اللَّػػػػوً  رىسي  كىسى

ػػػػػػةً  ُب  ػػػػػػوؿً  رىًديػػػػػػػفي  عىبَّػػػػػػاسو  بٍػػػػػػػني  كىاٍلفىٍضػػػػػػلي  الٍػػػػػػػوىدىاًع، حىجَّ  عىلىٍيػػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػلَّى اللَّػػػػػػػوً  رىسي
ػػػػلَّمى، ػػػػذى  كىسى َي  فىأىخى ػػػػا، يػىٍلتىًفػػػػ هى ًَ  ًإلىيػٍ انىػػػػ ٍسػػػػنىاءى، اٍمػػػػرىأىةن  كىكى ػػػػذى  حى ػػػػوؿي  كىأىخى  صىػػػػلَّى اللَّػػػػوً  رىسي

 .اآٍلخىرً  الشّْقّْ  ًمنى  كىٍجهىوي  فىحىوَّؿى  اٍلفىٍضلى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي 
ائًنىػػػػػػةى }: البخػػػػػػارم: قػػػػػػاؿ النظ      ر إل      ى جاري      ة جميل      ة للغاي      ة -ُٕ  خى
 ً ػػػػػػا ًإذلى  النَّظىػػػػػػرً  ًمػػػػػػنى : أم [ُٗ: غػػػػػػافر{ ]األىٍعػػػػػػُتي ًػػػػػػيى  مى : الزٍُّىػػػػػػرًمُّ  كىقىػػػػػػاؿى . * عىٍنػػػػػػوي  هني

ػػػػػػضٍ  دلىٍ  الَّػػػػػػيًت  ًإذلى  النَّظىػػػػػػرً  ُب  ػػػػػػاءً  ًمػػػػػػنى  ٖتًى ػػػػػػٍيءو  ًإذلى  النَّظىػػػػػػري  يىٍصػػػػػػليحي  الى : النّْسى  ًمػػػػػػنػٍهينَّ، شى
ٍَ  كىًإفٍ  ًإلىٍيػػػػػػػػًو، النَّظىػػػػػػػػري  ييٍشػػػػػػػػتػىهىى ٦تَّػػػػػػػػنٍ  انىػػػػػػػػ ػػػػػػػػرًهى *  !صىػػػػػػػػًغَتىةن  كى  ًإذلى  النَّظىػػػػػػػػرى  عىطىػػػػػػػػاءه  كىكى

 . يىٍشًتىًمى  أىفٍ  ييرًيدى  أىفٍ  ًإالَّ  ٔتىكَّةى  يػيبػىٍعنى  الَّيًت  اٞتىوىارًم
 علػػػػػػػى تيػػػػػػػٍدًخلى  أفٍ  األىٍعمػػػػػػػاؿً  أٍفضىػػػػػػػلي : "ىدي       ة الرج       ل لحبيبت       و -ِٕ

ػػػػػؤًمنً  أًخيػػػػػكى 
ي
ػػػػػريكران  ا١ت ػػػػػوي  أكٍ  دىيٍنػػػػػان  عنػػػػػوي  تػىٍقًضػػػػػيى  أكٍ  سي ٍبػػػػػزان  تيٍطًعمى نٍػيىا أيب ابٍػػػػػن)". خي  الػػػػػدُّ

ػػػػػػػب اٟتٍىػػػػػػػوىاًئج قضػػػػػػػاءً  ُب   ًمػػػػػػػنٍ ** " .عمػػػػػػػر ابٍػػػػػػػن عىػػػػػػػن( عػػػػػػػد) ىيرىيٍػػػػػػػػرىة أيب عىػػػػػػػن( ىى
ػػػػػػلً  أىٍفضىػػػػػػلً  ػػػػػػاؿي  اٍلعىمى ػػػػػػريكرً  ًإٍدخى ػػػػػػٍؤًمنً  عىلىػػػػػػى السُّ  لىػػػػػػوي  تػىٍقًضػػػػػػي دىيٍنػػػػػػان  عىٍنػػػػػػوي  تػىٍقًضػػػػػػي اٍلمي
ػػػػػػػةن  ػػػػػػػب)". كيٍربىػػػػػػػةن  لىػػػػػػػوي  تػيػػػػػػػنػىفّْسي  حىاجى ػػػػػػػدر ابٍػػػػػػػن عىػػػػػػػن( ىى * قلػػػػػػػَ:  .ميٍرسػػػػػػػال اٍلميٍنكى

صػػػػػححهما األلبػػػػػاين، كا١ترسػػػػػل كمػػػػػا قػػػػػػاؿ أبػػػػػو داكد ُب رسػػػػػالتو إذل أىػػػػػل مكػػػػػػة: 
ػػػػافى  فقػػػػد اٍلمىرىاًسػػػػيل كىأمػػػػا" ػػػػاء ّٔىػػػػا حٍيػػػػتىج كى ػػػػا اٍلعلمى ػػػػٍفيىاف مثػػػػل مضػػػػى ًفيمى  الثػَّػػػػٍورمٌ  سي
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ػػػػػىتَّ ، كىاأٍلىٍكزىاًعػػػػػيٌ  أنػػػػػس بػػػػػن كىمىالػػػػػك ػػػػػاءى  حى ػػػػػاًفًعي جى ػػػػػا فىػػػػػتكلم الشَّ  علػػػػػى كىتىابعػػػػػو ًفيهى
ٍنبىل بن أىٍٛتد ذىًلك  ".عىلىٍيًهم اهلل رضوىاف، كىغىَته حى

ػػػػػػػافى : أىنىػػػػػػػس: قػػػػػػػاؿ ىدي       ة الم       رأة لحبيبه       ا -ّٕ  اهللي  صىػػػػػػػلَّى النَّػػػػػػػيبُّ  كى
ػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػوً  ػػػػػػائًوً  بػىٍعػػػػػػضً  ًعٍنػػػػػػدى  كىسى ٍَ  ،)عائشػػػػػػة عليهػػػػػػا السػػػػػػالـ( ًنسى ػػػػػػلى  ًإٍحػػػػػػدىل فىأىٍرسى

ػػػػػػػػػاتً  يػػػػػػػػػٍؤًمًنُتى  أيمَّهى
ػػػػػػػػػا ًبصىػػػػػػػػػٍحفىةو )أـ سػػػػػػػػػلمة عليهػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػالـ(  ا١ت ـه، ًفيهى )ف:  لىعىػػػػػػػػػا

ػػػػػاءو، ميتَّػػػػػزًرىةن فجػػػػػاءت عائشػػػػػة  ػػػػػا ًبًكسى ، كىمىعىهى ٍَ  ًفٍهػػػػػره ًَ فىضىػػػػػ( الصَّػػػػػٍحفىةى  بًػػػػػوً  فػىفىلىقىػػػػػ  رىبى
ػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػلَّى النَّػػػػػيبُّ  الَّػػػػػيًت  ػػػػػا ُب  كىسى ـً  يىػػػػػدى  بػىٍيًتهى ًَ  ،)د: بيػػػػػدىا( ا٠تىػػػػػاًد ػػػػػقىطى  فىسى

ٍَ  الصَّػػػػػػػػٍحفىةي  ٍَ فىانٍػفىلىقى ػػػػػػػػعى  ،/فانكسػػػػػػػػ ػػػػػػػػلَّمى  عىلىٍيػػػػػػػػوً  اهللي  صىػػػػػػػػلَّى النَّػػػػػػػػيبُّ  فىجىمى  ًفلىػػػػػػػػقى  كىسى
ػػػػػػعي  جىعىػػػػػػلى  ٍبيَّ  ،(اأٍليٍخػػػػػػرىل ًإذلى  ًإٍحػػػػػػدىامهيىا فىضىػػػػػػمَّ  اٍلًكٍسػػػػػػرىتػىٍُتً )د: ٚتػػػػػػع  الصَّػػػػػػٍحفىةً   جيىٍمى

ػػػػػا ـى  ًفيهى ػػػػػافى  الَّػػػػػًذم الطَّعىػػػػػا ػػػػػمٍ  غىػػػػػارىتٍ : »كىيػىقيػػػػػوؿي  الصَّػػػػػٍحفىًة، ُب  كى )د: كلػػػػػػوا!  «أيمُّكي
ػػػػػػػىتَّ  فىػػػػػػػأىكىليوا ػػػػػػػاءىتٍ  حى ػػػػػػػا ُب  الَّػػػػػػػيًت  قىٍصػػػػػػػعىتػيهىا جى ػػػػػػػبىسى  ٍبيَّ ( بػىٍيًتهى ـى  حى ػػػػػػػىتَّ  ا٠تىػػػػػػػاًد  أيٌبى  حى
ػػػػػػوى  الَّػػػػػػيًت  ًعٍنػػػػػػدً  ًمػػػػػػنٍ  ًبصىػػػػػػٍحفىةو  ػػػػػػا، ُب  ىي فىعى  بػىٍيًتهى  الَّػػػػػػيًت  ًإذلى  الصَّػػػػػػًحيحىةى  الصَّػػػػػػٍحفىةى  فىػػػػػػدى
ػػػػػػػكى  صىػػػػػػػٍحفىتػيهىا، كيًسػػػػػػػرىتٍ  ػػػػػػػورىةى  كىأىٍمسى ىٍكسي

ًَ  ُب  ا١ت ػػػػػػػرىتٍ  الَّػػػػػػػيًت  بػىٍيػػػػػػػ . ** قلػػػػػػػَ: كىسى
كالتصػػػػػريح بأهنمػػػػػا عائشػػػػػة كأـ سػػػػػلمة عليهمػػػػػا السػػػػػالـ عنػػػػػد النسػػػػػائي ُب آّتػػػػػِب 

 .ًبوً  يدؽ مىا قدر حجر: الفهرلفاظ كلها صحيحة. ك (، كىذه األّٔٓٗ)
ػػػػػػادىٍكا: "الهدي      ة دلي      ل المحب      ة -ْٕ  اٟتيػػػػػػبَّ  تيضىػػػػػػعّْفي  ا٢تىًديَّػػػػػػةً  فػػػػػػإفَّ  هتى
ًكػػػػػيم أـ عىػػػػػن( لػػػػػب)" الصَّػػػػػٍدرً  ًبغىوائًػػػػػلً  كىتىػػػػػٍذىىبي  ػػػػػادىٍكا* " .كىدىاع بنػػػػػَ حى  فػػػػػإفَّ  هتى
ػػػػػًخيمىةً  تىػػػػػٍذىىبي  ا٢تىًديَّػػػػػةً  ػػػػػادىكا* " .أنػػػػػس عػػػػػن( ىػػػػػب)" بالسَّ  ابٍػػػػػن)" حيبٌػػػػػان  تػىػػػػػٍزداديكا هتى
ػػػػاًكر ػػػػة عىػػػػن( عىسى ػػػػاديكا* " .عىاًئشى ( ت حػػػػم)" الصَّػػػػٍدرً  كىٍحػػػػرى  تيػػػػٍذًىبي  ا٢تىًديَّػػػػةى  ًإفَّ  تػىهى
ػػػػػػػادىٍكا* " .ىريػػػػػػػرة أيب عػػػػػػػن ػػػػػػػابُّوا تػىهى  ابٍػػػػػػػن)" عىػػػػػػػٍنكيمٍ  الغًػػػػػػػلُّ  يىػػػػػػػٍذىىبً  كتىصػػػػػػػافىحيوا، ٖتى

** قلػػػػػَ: ىػػػػػذه األحاديػػػػػث كلهػػػػػا ضػػػػػعيفة أك كاىيػػػػػة،  .ىريػػػػػرة أيب عػػػػػن( عسػػػػػاكر
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إال األخػػػػػػػَت منهػػػػػػػا فالشػػػػػػػطر األكؿ منػػػػػػػو حسػػػػػػػن، فقػػػػػػػد حسػػػػػػػن الشػػػػػػػيخ األلبػػػػػػػاين 
  .ىريرة أيب عن( ع)" ٖتابوا هتادكاحديث "

  كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب. -ٕٓ
سػػػػػػػػػػػبحانك اللهػػػػػػػػػػػم كْتمػػػػػػػػػػػدؾ، أشػػػػػػػػػػػهد أف ال إلػػػػػػػػػػػو إال أنػػػػػػػػػػػَ،  -ٕٔ

 العريب، أبو أكياس ا١تكتيب [ أستغفرؾ كأتوب إليك. ] ككتب : أبو زيداف


